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Abstrakt 

HPLC analýza léčiv V. 

Diplomová práce 

Veronika Sochová 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

 

V této diplomové práci byla vypracovaná metodika pro hodnocení dexamethasonu 

z biologického materiálu za použití mikroextrakce na tuhou fázi a HPLC. Pro měření 

bylo použito vlákno polydimethylsiloxan v kombinaci s divinylbenzenem. Vlákno bylo 

užito k mikroextrakci dexamethasonu ze vzorků vody i vzorků plazmy. Byly 

optimalizovány podmínky pro SPME hodnocení dexamethasonu a diazepamu (vnitřní 

standard) ve vzorku plasmy. Doba sorpce byla 10 minut, desorpce byla 20 minut do 0,2 

ml methanolu. Chromatografické podmínky - kolona C18, mobilní fáze: acetonitril -

 voda, 55 : 45 (v/v) a detekce při vlnové délce 240 nm. 
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Abstract 

HPLC analysis of drugs V 

Diploma thesis 

Veronika Sochová 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

 

In this diploma thesis was established the methodology for the evaluation of 

dexamethasone in biological material using solid phase microextraction and HPLC. For 

the measurements was used extraction fibre polydimethylsiloxane in combination with 

divinylbenzene. The fiber was used for microextraction of dexamethasone from water 

samples and plasma samples. Conditions were optimized for SPME evaluation of 

dexamethasone and diazepam (internal standard) in plasma sample. Sorption time was 

10 minutes, desorption time was 20 minutes to 0,2 ml methanol. Chromatographic 

conditions – column C18, eluent acetonitrile - water, 55:45 (v/v) and detection at a 

wavelength of 240 nm.  
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1. ÚVOD 
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Terapeutické hodnocení léčiv z biologických materiálů má v současnosti 

neodmyslitelné místo ve výzkumných, klinických a diagnostických laboratořích.  

Zdokonalováním analytických metod je umožněno lepší monitorování léčiv a 

nastavování jejich správného dávkovaní, které je uskutečňováno sledováním správních 

hladin a korelací mezi plazmatickými a sérovými koncentracemi.   

Kapalinová a plynová chromatografie jsou nepostradatelné, moderní, analytické 

metody a spolu s imunochemickými metodami umožňují monitorovat léčiva a jejich 

metabolity z biologických materiálů. 

Mikroextrakce tuhou fázi (SPME) patří mezi nejmodernější, jednoduché metody 

úpravy vzorku, kterou je tak zajištěno rychlé a pohodlné měření vzorku s možností 

automatizace.  

Dexamethason patří mezi velmi účinné glukokortikoidy, které i v akutních 

případech potlačují zánětlivé procesy inhibicí migrace bílých krvinek a inhibicí 

fagocytózy. Také dále inhibují aktivní uvolňovaní kininů, snižují výdej protilátek a 

urychlují degradaci histaminu. Dávkování obvykle závisí na odpovědi pacienta a 

závažnosti jeho stavu.  

 

  



      

      

 

10 
 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1.TERAPEUTICKÉ MONITOROVANÍ LÉČIV 

Therapeutic drug monitoring – TDM, je v současné době nepostrádatelnou 

součástí analytických i klinických laboratoří. Je to nejdynamičtěji rozvíjející se směr 

v oboru analýzy léčiv. (1) 

Kapalinová a plynová chromatografie jsou moderní analytické metody a spolu 

s imunochemickými metodami umožňují terapeutické monitorovaní léčiv 

z biologických materiálů, stanovováním hladin léčiv a jejich metabolitů. Součástí 

moderního terapeutického monitorování jsou, také toxikologické postupy významné pro 

situace vzniklé v důsledku předávkovaní. 

Intenzivní rozvoj poznatků a s nimi i přístrojů vede k tomu, že metody jako 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) a plynová chromatografie (GC) dnes 

mají své nepostradatelné místo při analýzách vzorků léčiv. (2) 

Velké využití mají hlavně u farmakokinetických studií, metabolických studií, ale 

také při zjišťování biologické dostupnosti a distribuci léčiv do tkání a jejich eliminaci. 

Nezbytné je monitorováni při řízené terapií, a také v oboru toxikologie a lékové 

toxikomanie.  

Specifikem monitorovaní léčiv v biologických materiálech je především vysoká 

citlivost metodik, kde je potřeba zachytit i rozmezí koncentrace 10
-10

 g/ml séra.  

Potřeba je také brát v úvahu, že vzorky tělních tekutin a tkaní patří 

z analytického hlediska mezi velice komplikované. Velice často musí dojít k odstranění 

interferujících složek a to jak makromolekulární, tak i nízkomolekulární.  

Velkým uplatněním TDM je především u léčiv s úzkým terapeutickým 

rozmezím, kde hrozí závažné nežádoucí účinky z vysoké dávky. V mnoha případech je 

problém neúčinnost terapie z důvodu pod dávkování nebo naopak, hrozí rizikem 

předávkovaní. 

Sérová koncentrace mnohých léčiv je velice důležitá informace významná 

hlavně ve vztahu k terapeutickému účinku. Monitorovaní hladin, pomáhá k optimalizaci 

terapie a k nastavení správného režimu. Spojuje moderní analytické metody a specifické 

lékařské obory. Důležitá je hlavně například pro rozpoznání nesouladu mezi nasazenou 

terapií a klinickým účinkem. Dále při patologických stavech způsobujících různou 

utilizaci léčiva, také pro optimalizaci dávkování a stabilizaci hladin při dlouhodobé 

terapií. (3) (4) 

  



      

      

 

12 
 

Monitorovaní léčiv v biologickém materiálu, dává informace mezi vztahem 

dávka, léková hladina a účinek. Léková hladina vyjadřuje koncentraci v tělní tekutině a 

odráží ADME – adsorpce, distribuce, metabolizmus a exkreci, jako i stav pacienta (věk, 

kondici, zdravotní stav). 

Známa, jsou různá metody monitorovaní léčiv z biologických materiálů. Obecně 

je dělíme na přímé a nepřímé.  

U přímých metod se stanovuje hladina léčiva v tekutině nebo z tkáně po 

homogenizaci a z ní se pak usuzuje vztah dávky a účinku. 

U nepřímých metod se hodnotí na základě účinku působení.  

Nejčastěji se užívají fyzikálně-chemické, imunochemické a mikrobiologické 

metody. 

 

Mezi fyzikálně-chemické metody řadíme: 

- Chromatografické metody HPLC (LC-MS), GC (GC-MS), TLC, UPLC 

- Spektrální metody  

- Elektroanalytické a elektromigrační HPCE 

Jejich výhodou je selektivita, citlivé stanovení, možnost hodnotit koncentraci léčiva a 

metabolity vedle sebe. Nevýhodou je z pravidla nutná izolace léčiva a metabolitů ze 

vzorku. 

 

Imunochemické metody: (5) 

- Enzymové (EIA) 

- Radioimunologická (RIA) 

Výhodou použití je měření přímo ze vzorku biologické tekutiny s vysokou citlivostí a 

možnosti automatizace Nevýhodou je neselektivnost metody. (6) 

 

Mikrobiologické metody (7) (8) 

- Mikroskopické 

- Kultivační 
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Výhodou fyzikálně chemických metod je, že dokáží detekovat a odlišovat vlastní 

léčivo od jejich metabolitů. Tato schopnost z nich dělá nepostrádatelné a 

upřednostňované metody. Pro použití fyzikálně chemických metod je zapotřebí 

předpřiprav vzorků pro analýzu. Jde o izolaci a koncentraci léčiva a jeho metabolitů ze 

vzorku tělní tekutiny. Je to důležitá fáze, mnohem pracnější a časově náročnější než 

vlastní analýza, zároveň úzce souvisí s přesností a reprodukovatelností celé metody. 

 

K odstranění vysokomolekulárních látek se nejčastěji užívají: 

- Precipitace 

- Dialýza 

- Ultrafiltrace 

- Extrakce  

o Kapalina – kapalina 

o Na pevné fázi 

- Mikroextrakce na pevné fázi 
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2.2.CHROMATOGRAFICKÉ SEPARAČNÍ METODY  

Pod název chromatografické metody se dnes zahrnují všechny operace, které 

jsou sice založené na různých fyzikálně-chemických principech. Společné pro ně je 

postupné mnohokrát opakované vytváření rovnovážných stavů dělených látek mezi 

dvěma nebo i více vzájemně nemísitelnými fázemi. 

Chromatografické metody řadíme mezi vysoce účinné separační metody, 

umožňující současně jak kvalitativní, tak kvantitativní hodnocení separovaných složek 

směsi. Je to jedna z hlavních předností, díky které jsou dnes široce používaný. (9) (10) 

Princip chromatografických metod je založen na dělení analytu mezi fázi 

mobilní (pohyblivou) a stacionární (nepohyblivou), při kterém dochází k separaci na 

základě různé afinity dělených látek k těmto fázím. Stacionární fáze může být 

označována také jako sorbent. Hybnou sílou celé separace je tok mobilní fáze, která 

unáší ionty nebo molekuly a ustavuje tak dynamickou rovnováhu mezi vratnou sorpci na 

stacionární fázi a desorpci do mobilní fáze. Dělení látek v systému závisí na brzdící síle 

(retenci). Rychlost postupu látky závisí na sorpční rovnováze. Čím pevněji se látka 

sorbuje na stacionární fázi, tím pomaleji v chromatografickém systému postupuje. (10) 

(11) 

 

2.2.1. Rozdělení chromatografických metod 

 

  Existuje mnoho chromatografických metod, proto je účelné jejich rozdělení do 

různých skupin.  

Z hlediska povah je můžeme dělit podle: 

 Skupenství mobilní a stacionární fáze 

Tabulka č. 1: Chromatografické metody ve vztahu k mobilní a stacionární fázi 

Fáze mobilní Fáze stacionární Technika Označení 

 

Plyn (plynová 

chromatografie) 

 

Kapalina na nosiči 

 

Plynová rozdělovací 

chromatografie 

 

GLC 

  

Tuhá látka 

 

Plynová adsorpční 

chromatografie 

 

GSC 



      

      

 

15 
 

Pokračovaní tabulky č. 1 

Fáze mobilní Fáze stacionární Technika Označení 

 

Kapalina 

(kapalinová 

chromatografie) 

 

Kapalina (polymer) 

vázaná na nosiči 

 

Kapalinová 

rozdělovací 

chromatografie 

 

LLC 

  

Kapalina v pórech 

sorbentu 

 

Gelová permeační 

chromatografie 

 

GPC (SEC) 

  

Tuhá látka 

 

Kapalinová 

adsorpční 

chromatografie 

 

LSC 

   

Iontová 

chromatografie 

 

IEC 

 

Tekutina 

v nadkritickém 

stavu 

 

Kapalina (polymer) 

vázaná na nosiči 

 

Chromatografie 

s mobilní fází 

v nadkritickém 

stavu 

 

SFC 

 

 Uspořádání stacionární fáze 

Kolonová chromatografie – stacionární fáze je umístěna v trubici. 

 

Plošné techniky: 

 Papírová chromatografie (Paper Chromatography - PC 

stacionární fáze je součástí chromatografického papíru – dnes 

je tato metoda již překonaná. 

 Tenkovrstvá chromatografie (Thin Layer Chromatography – 

TLC) stacionární fáze je umístěna na pevném plochém 

podkladu (např. skleněné nebo hliníkové folii). 
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 Povahy děje, který převládá při separaci 

Rozdělovací chromatografie – založena na rozdílné rozpustnosti dělených látek 

ve dvou nemísitelných kapalinách. K separaci dochází na základě různých 

rozdělovacích koeficientů. (10) (11) 

Adsorpční chromatografie – jejich účinek je založen na schopnosti pevné 

stacionární fáze sorbovat z kapalného roztoku nebo z plynného stavu. Dělení látek 

nastává v důsledku různé adsorpce z pohyblivé fáze na povrch sorbentu. (10) (12) 

Iontově-výměnná chromatografie – probíhá na iontoměničích, které se jinak 

nazývají ionexy nebo ion exchanger. Elektrostatickou disociací se uvolňují ionty, 

kterými je naplněna kolona. Ty mohou být nahrazeny ionty z roztoku vodní fázi, 

protože mají menší afinitu k měniči. (13) (14) 

Na stacionární fázi jsou chemicky navázané ionty a k nim elektrostaticky 

fixované opačně nabité proti-ionty, které jsou shodné s jedním z iontů mobilní fáze. Při 

separaci je proti-ion zaměněn za stejně nabitý ion separované složky a ten následně 

zpětně zaměněn přebytkem iontů z mobilní fáze. K separaci na složky dochází na 

základě vzájemné relace stabilit vytvořených komplexů dělených sloučenin.  

Gelová chromatografie – k dělení látek dochází podle velikosti a tvaru molekuly. 

Separační proces je založen na principu difuze. 

Afinitní chromatografie – využívá biologických schopností látek specificky a 

vratně vázat jiné látky na základě strukturních vlastností. (15) (16) 

 

 Podle pracovní techniky 

Frontální chromatografie – vzorek slouží jako mobilní fáze. (16) 

Vytěsňovací chromatografie – mobilní fáze je vytěsňujícím činidlem, tlačí 

vzorek před sebou. 

Eluční chromatografie - vzorek je unášen mobilní fází, která prostupuje kolonou 

naplněnou sorbentem. Dělené složky postupují pomaleji než mobilní fáze, jsou 

retardované a dochází k jejich retenci. (17)  
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2.3.VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

HPLC – „High Performance Liquid Chromatography“ (vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie) je jednou z nejprogresivnějších separačních metod, která má velké 

uplatnění ve všech oblastech analýzy léčiv. Je to fyzikálně-chemická separační metoda, 

při které dochází k oddělení složek analyzované směsi na koloně, naplněné sorbentem, 

v důsledku jejich nestejně rychlého putování (migrace) určitým směrem. K separaci 

dochází na základě interakcí dělených látek se stacionární i mobilní fází. Detekce látek 

se uskutečňuje až za kolonou ve vhodném detektoru. Umožňuje současné hodnocení jak 

kvalitativních, tak kvantitativních separovaných složek. Velkými přednostmi metody je 

rychlost analýzy, citlivost stanovení a minimální množství potřebného vzorku. (18) 

V oblasti TDM má své významné postavení, hlavně díky selektivitě metody a 

také v tom, že umožňuje kvantifikovat jak původní léčivo, tak i jeho metabolity. 

 

2.3.1. Chromatografické veličiny 

 

2.3.1.1. Retenční data 

V chromatografii sehrávají důležitou roli eluční parametry. Při běžné 

chromatografii protéká mobilní fáze konstantní rychlostí. Od vnesení určité látky na 

kolonu do okamžiku, kdy kolonu látka opustí a projeví se signálem detektoru, uplyne 

určitý čas. Tento čas je závislý na sorbovatelnosti látky v daném chromatografickém 

systému, a tedy na jejím druhu a kvalitě.  

Tento čas charakterizuje retence, zadržování látky v koloně, a tím současně i 

snadnost její eluce z kolony. Označuje se jako retenční nebo eluční čas tR. Je definován 

polohou vrcholu píku na chromatogramu. K eluci látky je zapotřebí, aby kolonou 

protekl určitý objem mobilní fáze. Tento objem může látku také charakterizovat jako 

takzvaný retenční nebo eluční objem VR. Oba údaje jsou při stále rychlosti mobilní fáze 

úměrné: 

 

VR = tR x v 
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kde značí:  

tR – retenční čas nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku ke kolmici 

spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané složce; 

v – průtoková rychlost mobilní fáze. (19) 

 

Eluci lze popisovat rovnocenně jako časovou nebo objemovou závislost. 

Detektor na výstupu kolony je spojen se zapisovačem, který graficky registruje intenzitu 

odezvy detektoru v závislosti na čase. Dokud detektorem protéká mobilní fáze, 

registruje zapisovač základní linií rovnoběžnou s osou x. Průchod zóny, eluované látky 

detektorem vyvolá nárůst a opětovný pokles signálu a tomu odpovídající maximum na 

chromatogramu označované jako „pík“.  

Retenční čas určíme z chromatogramu jako průmět maxima píku na osu x. 

V případě širokého píku s nevýrazným tupým maximem se kolmice spouští z průsečíků 

tečen vedených v inflexích píku.  

 

  Hmotnostní distribuční poměr (Dm), (známy jako kapacitní faktor k‘ nebo 

retenční faktor k) je definován jako: 

  

    
                                             

                                        
    

  

  
 

 

KC – rovnovážný distribuční koeficient (známy jako distribučná konstanta) 

VS – objem stacionární fáze; 

VM – objem mobilní fáze. (19) 

  Hmotnostní distribuční poměr složky se může určit z chromatogramu s použitím 

vzorce:  

 

    
     

  
 

 

tR – retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku ke 

kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané složce; 

tM – mrtvý čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku ke 

kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího nezadržované složce. (19)  
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2.3.1.2.Chromatografické data 

  Ideální tvar chromatografického píku je symetrický a lze jej popsat Gaussovou 

křivkou. Můžeme jej definovat plochou píku (A) nebo výškou (h) a šířkou píku 

v poloviční výšce (wh). Možností je také výškou píku (h) a šířkou píku mezi body 

inflexe (wi) 

  Pro vyjádření symetrie píku nám slouží faktor symetrie píku AS nebo také faktor 

chvostování píku, který vypočítáme dle vzorce:  

 

    
     

  
 

 

v kterém značí:  

W0,05 – šířku píku v jedné dvacetině jeho výšky; 

d – vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou časti píku v jedné 

dvacetině jeho výšky. (19) 

Úplnou (ideální) symetrii píku a snadnou analyzovatelnost značí hodnota faktoru 

symetrie 1,0. (19)  

  Zdánlivá účinnost kolony se může vypočítat jako zdánlivý počet teoretických 

pater (N) z dat získaných v závislosti na metodě podmínek izotermických, izokratických 

nebo izopyknických.  

Vypočítáme jich vzorcem  

 

       (
  
  

)
 

 

 

Kde  

tR – retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost poděl základní linie od bodu nástřiku ke 

kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané složce; 

wh – šírka píku v polovině jeho výšky. 

  Zdánlivý počet teoretických pater se mění se stanovovanou složkou, kolonou a 

retenčním časem.  
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2.3.1.3.Separační data 

  Selektivitu kolony lze vyjádřit relativní retencí r. Vyjadřuje míru relativní 

separace dvou složek směsi.  

 

   
      
      

  
   
 

   
  

 

kde:  

tR2 – retenční čas sledovaného píku; 

tR1 – retenční čas referenčního píku (obvykle pík odpovídající zkoušené látce); 

tM – mrtvý čas, čas nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku ke kolmici 

spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího nezadržované složce.  

  Rozlišení (RS) je kvantitativním vyjádřením chromatografické separace dvou po 

sobě se eluujícich složek směsi. Lze jej vypočítat dle vzorce:  

 

    
     (       )

       
 , kde tR2 > tR1 

 

kde značí:  

tR1 a tR2 – retenční časy nebo vzdálenosti podél základní linie od bodu nástřiku ke 

kolmicím spuštěným z vrcholů dvou sousedních píků; 

wh1 a wh2 – šířky píků v poloviční výšce. (19) 

Rozlišení větší než 1,5 odpovídá rozdělení píku na základní linii. 

 

    [
√ 

 
]  [

   

 
]  [

  

    
] 

 

kde  

[
√ 

 
] - představuje účinnost kolony 

[
   

 
] – představuje selektivitu  

[
  

    
] – představuje kapacitu (20) 
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2.3.1.4.Kvalita a kvantita 

  K identifikaci složek směsí je nejvhodnější srovnání retenčních charakteristik 

daného píku s údaji standardních látek. Závislosti retenčních dat v homologických 

řadách selektivních detektorů se využívá při identifikaci látek, pro které není k dispozici 

standard nebo údaj z literatury. (21) 

Průběh píku představuje koncentrační profil zóny. Proto je plocha vymezená 

píkem nad základní linií, úměrná množství látky v zóně a je základním údajem pro 

kvantitativní analýzu. Na základě zjištěných ploch píku se obsah látky ve vzorku určuje 

vždy relativně, tedy s použitím standardů. 

Nejčastěji se používají dvě metody:  

Metoda vnějšího standardu 

Při této metodě je nezbytné dávkovat do kolony definované množství vzorku. 

Plocha píku látky ve vzorku se srovnává s plochou píku standardu analyzovaného za 

zcela stejných podmínek. 

Koncentrace stanovované látky se vypočítá, jako poměr plochy píku 

analyzované látky a plochy píku vnějšího standardu, jehož koncentrace je známa.  

Pro sériová stanovení je účelné i pořízení kalibrační závislosti s použitím 

několika standardů. Výhodou metody je, že vzorek i standard jsou jedna a táž látka, 

nevýhodou je nezbytnost přesného dávkování, které může být hlavním zdrojem chyb. 

(21) 

Metoda vnitřního standardu 

  Při této metodě přidáváme ke známému objemu roztoku vzorku definovaný 

objem roztoku vhodného vnitřního standardu. Promícháme a provádíme analýzu.  

  Koncentrace stanovované látky se vypočítá jako poměr plochy píku stanovované 

složky a plochy píku vnitřního standardu.  

  Metoda vnitřního standardu je méně časově náročná a přesnější, hlavně z důvodu 

nezatížení chybou dvojího nástřiku.   

  Výběr vhodného vnitřního standardu však klade nároky na odbornou eradikací 

hodnotících osob a to zvláště při analýzách více složkových směsí. Vnitřní standard by 

měl být eluován v blízkosti píků vyhodnocovaných látek, být chemicky inertní k těmto 

látkám a také by měl mít podobnou koncentraci. (21)   
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2.3.2. Základní části kapalinového chromatografu - HPLC  

  K separaci dochází na základě interakcí dělených látek se stacionární i mobilní 

fází. K zabezpečení transportu mobilní fáze, dávkování vzorků separaci a detekci látek 

je zapotřebí řazení části kapalinového chromatogramu za sebou.  

 

Obrázek č.1: Schéma HPLC (22) 

 

Kapalinový chromatograf se skládá z:  

A. Zásobník mobilní fáze - přivádí mobilní fázi přes filtr do čerpadla. 

B. Ventil a degasser - odplyňuje a zabraňuje zpětnému proudění mobilní fáze.  

C. Vysokotlaká čerpadla (mohou být i dvě pro tvorbu gradientu) - jsou schopna 

vyvíjet tlak až okolo 40 MPa. Vysoký tlak je nezbytný vzhledem k jemnozrnné 

náplni kolon a ke značné viskozitě kapalné mobilní fáze v porovnání s plyny.  

D. Manometr- slouží ke kontrole tlaku.  

E. Směšovač. 

F. Dávkovací zařízení. – autosampler. 

G. Kolona existuje množství stacionárních fází, které jsou dnes komerčně dostupné. 

H. HPLC regulátor teploty (v některých případech, kdy je teplota kolony jedna 

z důležitých parametrů separačních podmínek).  

I. Detektor - detekuje eluované složky z kolony. 

J. Výstupní zařízení – konverze dat.  
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K. Počítač s příslušným softwarovým vybavením.  

L. Tiskárna pro možný přímý tisk chromatogramu. 

 

2.3.3. HPLC kolony 

  Kolony pro HPLC jsou ocelové nebo skleněné trubice dlouhé 5 - 30 cm, o 

vnitřním průměru 3 – 10 mm naplněné stacionární fází. Náplň kolony musí být naprosto 

homogenní a rovnoměrná, proto se stále častěji používají kolony plněné a testované 

přímo výrobcem. Spoje mezi kolonou, dávkovacím zařízením a detektorem jsou 

kapilární nejčastěji z nerez oceli.Účinnost kolony závisí na použité stacionární fázi. 

Zejména na délce kolony, jejím tvaru, materiálu, na úpravě vnitřního povrchu kolony, 

ale také na množství spojovacích částí. 

  Chromatografickou kolonu volíme podle požadavků na analýzu a podle použité 

techniky. 

 

Typy stacionárních fází: (14) 

 Silikagelové stacionární fáze 

 Stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého 

 Polymérní stacionární fáze 

 Hybridní stacionární fáze 

 Stacionární fáze na bázi PGC 

 

  Silikagelové stacionární fáze- částice 

Stacionární fáze na báze silikagelu mají omezenou stabilitu: pH 2 - 7, teplotu do 60°C a 

tlak do 35 - 40 MPa. Pro zlepšení stability a omezení tailingu se provádí ochrana OH 

skupin silikagelu tzv. endcapping. 

 

Existuje několik typů silikagelu: 

  Typ A má kyselý povrch a vyšší obsah kovů (Al
3+

 a Fe
3+

), je vhodný pro kyselé 

a neutrální látky. 

  Typ B se označuje silikagel vysoké čistoty, vhodný zejména pro neutrální a 

bazické analyty. 

  Typ C má hydro-silovaný silikagel, Si-OH skupiny jsou nahrazeny Si-H 

skupinami. 
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  Stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého (14) 

Primární výhodou oxidu zirkoničitého oproti silikagelu nebo polymerům je extrémní 

chemická a termální stabilita. Na rozdíl od silikagelu oxid zirkoničitý je stabilní v celém 

rozmezí pH a odolává teplotě až do 200°C. Na rozdíl od polymerů se oxid zirkoničitý 

nesráží či nebobtná vlivem organické složky mobilní fáze nebo iontové síly. Má 

vysokou mechanickou odolnost a poskytuje vysokou účinnost separace.  

 

  Polymerní stacionární fáze 

Jejich studium bylo vyvoláno nízkou chemickou stabilitou silikagelu. Jako první byly 

studovány polystyren-divinylbenzenové stacionární fáze (PS - DVB). Makroporézní 

struktura polymerů vykazuje velký adsorpční povrch. Jsou stabilní v celém rozmezí pH 

1-14 a také termálně stabilní až do 200°C. Jsou však omezeny pracovním tlakem 20 

MPa. 

Stabilita polymerních stacionárních fází je omezená také vlivem funkčních skupin. Další 

nevýhodou polymerních stacionárních fází je závislost jejich účinnosti na organické 

složce mobilní fáze.  

Mobilní fáze methanol - voda neposkytují dostatečnou separační účinnost, zatímco 

tetrahydrofuran voda nebo acetonitril voda vykazují mnohem lepší separační účinnosti.  

 

  Hybridní stacionární fáze 

Kombinací silikagelu a polymeru dochází ke vzniku stabilnějších kolon, stabilních v pH 

rozmezí 1 - 12 do 100°C s tlakem 35 - 40 MPa. Jejich mechanickou stabilitu, lze dále 

zvýšit ethylenovými můstky až do 100 MPa.  

 

  Stacionární fáze na bázi porézního grafitického karbonu (PGC) 

Porézní grafitický uhlík je vysoce inertní materiál, jehož selektivita a retence je velmi 

odlišná, založená na π - π elektronové interakci a disperzní interakci. Přičemž sterické a 

izomerní rozdíly mohou mít veliký vliv na separaci. Stacionární fáze se skládá 

z grafitových proužků stabilních v širokém rozmezí pH 1 - 14, do 200°C používaných 

pro separaci strukturálních izomerů a chirálních analytů.  

 

 



      

      

 

25 
 

Kromě částicových kolon se používají i kolony monolitické:  

 Monolitické stacionární fáze 

Fáze monolitické, mají odlišnou strukturu, nejsou tvořeny částicemi, ale jedním kusem 

porézního materiálů. Jsou tvořeny většími póry (1 - 2 μm) makropóry, které snižují 

odpor stacionární fáze a umožňují tak použití vyšších průtoků mobilní fáze bez nárůstu 

tlaku na koloně a menšími póry - mezopóry (12 nm), které zvětšují aktivní povrch pro 

separaci a dosahují tak velmi dobré účinnosti separačního procesu. Stabilita monolitické 

stacionární fáze závisí na typu materiálů: 

   Silikagel a modifikovaný silikagel (C 18, C 8) 

   Různé polymerní materiály (polymethakrylát, PS - DVB, vinylpyridin) 

 

  V současné době se kladou mnohé požadavky na nové analytické kolony a jejich 

stacionární fáze:  

 Chemická stabilita- pH 

 Mechanická stabilita- tlak 

 Možnost použití i 100% vodných mobilních fází 

 Termální stabilita 

 Citlivější analýza- užší průměr kolony 

 Selektivita 

 Dlouhá životnost kolony 

 

Vhodná úprava vede především ke zvýšení efektivnosti a výtěžnosti kolony. 
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2.3.4. Detektory pro HPLC 

  Detektor je zařízení, které měřením fyzikálních nebo chemických veličin 

monitoruje změny mobilní fáze. Vhodný výběr detektoru určuje citlivost a selektivitu 

chromatografické analýzy. (23) 

 

Mezi nejčastěji používané detektory patří: (24)  

 UV - VIS spektrofotometrický (UV - VIS a DAD) 

Jsou založeny na principů absorpce záření v oblasti vlnových délek 190-800nm. 

Kvantitativní vyhodnocení je založeno na Lambert-Beerově zákoně. Vyjadřuje 

vzájemný vztah mezi tloušťkou absorbující vrstvy, koncentraci absorbující složky a 

vlastní velikosti absorpce.  

  Typy UV/VIS detektorů:   

 s fixní vlnovou délkou – dle zdroje záření lze detekovat jen při 

konstantní vlnové délce 

 s nastavitelnou vlnovou délkou – umožnuje výběr z několika 

vlnových délek 

 s diodovým polem (PDA, DAD) – zaznamenávají celé spektrum 

bez přerušení chromatografické separace. Umožňují detekci 

analytu při jakékoliv zvolené vlnové délce, porovnávat spektra 

s knihovnou spekter, vypočítat čistotu píku. (24) (25) 

 

 Fluorescenční detektor (FD a LIF) 

Jsou založeny na principu fluorescence a měření sekundárného záření, které látka vydá 

po absorpci primárního elektromagnetického záření. Absorpcí elektromagnetického 

záření přecházejí molekuly látek ze základního stavu do vyšších vibračních hladin. 

Absorbovanou energii analyt vyzáří jako fluorescenci. 

 

 Elektrochemické detektory  

Používají se k detekci látek, které jsou schopné elektrochemické reakce, probíhající na 

fázovém rozhraní elektroda – roztok, mobilní fáze.  

 Konduktometrický 
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Měří konduktivitu systému, tedy měrnou vodivost systému, která závisí zejména na 

počtu iontů v objemové jednotce, na náboji iontů a na rychlosti jejich pohybu směrem 

k elektrodám. (26) 

 Potenciometrický 

Mají pomalou odezvu, proto nejsou příliš vhodné pro HPLC. Odezva pro ISFET je 

velmi rychlá, ale vlastní měření nebývá příliš opakovatelné. Jejich použití v HPLC je 

velmi zřídka. 

 Amperometrický 

Zaznamenává elektrický proud vyvolaný průchodem redukované nebo oxidované látky 

průtokovou celou detektoru. Jako měrné elektrody se u amperometrických detektorů 

používají tuhé měrné elektrody zhotovené ze skelného uhlíku, grafitových vláken, zlata, 

platiny, mědi či jiného kovu.  

 Coulochemický, Coul - Array 

Detekuje náboj potřebný k oxidaci či redukci celkového množství látky při jejím 

průtoku měrnou celou detektoru je dosaženo vyšší citlivosti než u amperometrických 

detektorů. Výhodou je vysoká účinnost, stabilita, zejména při poměru signál k šumu a 

selektivita. 

 

 Refraktometrický detektor 

Je založen na měření indexu lomu eluátu, který prochází měřící celou. Citlivost závisí 

na rozdílu v indexu lomu analytu a mobilní fáze. Odezva je závislá na teplotě, proto je 

nutné celu temperovat.  

 

 Hmotnostně spektrometrické detektory (MS) (23) 

Detekuje ionty, které vznikají ionizací analytu. Prvním krokem je převod analytů 

rozpuštěných v mobilní fázi na ionty v plynné fázi. V dalším kroku se ionty analyzují, tj. 

určuje se poměr hmotnosti k náboji (m/z). Iontové zdroje pracují za atmosférického 

tlaku, analyzátory za vakua.  

Tento detektor je univerzální a zároveň vysoce selektivní a citliví. Umožňuje 

identifikaci analytů na základě jejich hmotnostních spekter. 
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 Radiochemické detektory 

Měří se ionizující záření, vyvolávající luminiscenci většinou ve viditelné oblasti, která 

je zaznamenána fotonásobičem. Citlivost závisí na době, kterou radioaktivní produkt 

stráví v detektoru. Měří se většinou v segmentech. Jejich využití je hlavně u 

farmakologických studiích, environmentálních a klinických aplikacích k detekci 

značených sloučenin.  

 

Požadavky na detektory: 

Vysoká citlivost, nízká úroveň šumu, stabilita a reprodukovatelnost odezvy, rychlá 

odezva a možnost sběru dat. Selektivita, univerzálnost, široký lineární dynamický 

rozsah, malý mrtvý objem, odolnost vůči změnám složení mobilní fáze, tlaku, průtoku a 

teploty, nedestruktivnost. 
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2.4.PŘÍPRAVA VZORKU PRO ANALÝZU – IZOLACE 

Příprava vzorku patří k základním úkonům při analýze biologických vzorků. 

Celkový úspěch stanovení záleží na jejím provedení a to jak z kvantitativního tak 

z kvalitativního hlediska. Zvolením správné metody přípravy vzorku rozhodujeme o 

přesnosti stanovení dané látky, ale vůbec i možnost určení. Pro analýzu z biologických 

matricí je nevyhnutná aplikace některé z metod. 

Celý postup lze modelově chápat jako soubor jednotlivých operací, které jsou 

voleny podle určitých požadavků, jako komplexnost vzorku, množství sledovaného 

analytu s důrazem na množství jiných látek a jejich vlastnosti. (27)   

V současnosti je známo mnoho koncentračních a předseparačních technik, jejich 

modifikací a variant. (28) (29) 

  Většina těchto postupů je obecně časově náročná, vyžadující komplikované 

přístroje a větší množství rozpouštědel.  

 

K užívaným metodám příprav vzorku patří: 

 

2.4.1. Extrakce do organického rozpouštědla (LLE- liquid-liquid extraction) 

  Izolace léčiva z biologického materiálu je založena na rozdělení rozpustné látky 

mezi dvě nemísitelné kapaliny.  

  Skládá se z kroků: třepaní, odstředění, oddělení organické fáze, zahuštění 

proudem dusíku, rozpuštění v methanolu nebo mobilní fázi, po kterém následuje 

analýza.  

  Rozložení léčiva mezi vodnou a organickou fázi charakterizuje rozdělovací 

koeficient k z Nernstova zákona:  

 

k = c (organické fáze) / c (vodné fáze) 

 

  Mezi důležité faktory ovlivňující úpravu vzorku jsou fyzikálně-chemické 

vlastnosti extrahované látky, pH vodné fáze, vzájemný poměr fázi jako i způsob a trvání 

extrakce. 

  Její velkou výhodou je jednoduchost, univerzálnost, reprodukovatelnost 

výsledků, dobrá výtěžnost, extrakce stopových koncentrací i velkého množství látek, 

zkoncentrování hodnocených léčiv. 
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  Mezi nevýhody patří její zdlouhavost, pracnost, tvorba emulzí s organickými 

rozpouštědly, extrakce balastních látek, vysoká spotřeba rozpouštědel a nemožnost 

automatizace. 

 

 

Obrázek č. 2: Extrakce do organického rozpouštědla (1) 

 

2.4.2. Deproteinace, precipitace proteinů 

  Základem metody je odstranění proteinů z biologických vzorků. Provádí se 

chemickými činidly, použitím deproteinačního činidla nebo ultrafiltrací, při které 

dochází k oddělení volného léčiva od léčiva vázaného na makromolekuly přes 

semipermeabilní membránu. 

  Deproteinační techniky jsou uskutečněna dle chemické struktury léčiva, jeho 

stability, vaznosti na proteiny a výtěžnost látky po deproteinaci. 

  Mezi její velké přednosti patří jednoduchost, rychlost a snadná proveditelnost se 

značnou účinností. Velkou nevýhodou je neodstranění ostatních endogenních látek, 

vazba léčiva na precipitát, snížení koncentrace také i vazba léčiv na precipitát. 

Ultrafiltrací získáme frakce nevázané na bílkoviny. 
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Obrázek č. 3: Deproteinace, precipitace proteinu (1) 

 

2.4.3. Solid Phase Extraction - SPE, extrakce na pevné fázi 

  Tato metoda extrakce na tuhé fázi byla navržená pro rychlou a selektivní 

přípravu vzorku a čištění před chromatografickou analýzou. (30) Vzorek nebo 

biologický materiál je vnesen na pevnou fázi, promyt vodnou fází a eluent zahuštěn 

dusíkem. Následně rozpuštěn v methanolu nebo v mobilní fázi a analyzován.  

Pevná fáze může být volně sypaná nebo naplněná do extrakčních kolonek. 

 

Mezi pevné fáze řadíme:  

 Polární:  

 silikagel: má slabě kyselý charakter, nevhodný je pro separaci silně 

bazických analytů; 

 oxid hlinitý: použití na dělení nepříliš polárních látek, slabě 

alkalických;  

 oxid hořečnatý: vyznačuje se malou afinitou ke sloučeninám 

s dvojnými vazbami, nachází se ve směsných sorbentech 

s křemelinou;  

 křemičitan horečnatý: používá se na odstranění lipidů a jiných málo 

polárních látek, aktivace záhřevem; 

 polárně modifikovaný silikagel (CN, diol, NH2). (31) 

 Nepolární:   

 aktivní uhlí: často poskytuje ireverzibilní sorpci; 
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 celulóza; 

 polystyrenové sorbenty; 

 nepolárně modifikovaný silikagel (C18, C8, C4, CH, PH, CN). 

 Iontoměniče:   

 anex: silikagel s kladně nabitým, chemicky vázaným modifikátorem 

(kvarterní amin, sekundární amin); 

 katex: silikagel se záporně nabitým chemicky vázaným 

modifikátorem (benzen, propylsulfonová kyselina).  

 

  Správný výběr fáze ovlivňuje povaha analytu, rozpouštědlo vzorku, typ 

interferencí. Pro zaručení nejlepší retence analytů je vhodné volit podobnou polaritu 

analytu a fáze.  

  Jejími velkými výhodami je modernost, jednoduchost, časová nenáročnost, 

dobrá výtěžnost a reprodukovatelnost. Minimální spotřeba roztoků, ekologičnost, 

možnost plné automatizace, uchovávaní vzorků.  

  Nevýhodou je nákladnost a možnost ucpání kolony při použití zmražené plazmy, 

při rozmrazování dochází k přeměně fibrinogenu na vlaknitý fibrin, který ucpáva 

kolonu.  

 

 

Obrázek č. 4: Solid Phase Extraction, Extrakce na pevné fázi (1) 

 

2.4.4. Solid Phase Micro extraction - SPME, mikroextrakce tuhou fázi 

  Metoda izolace léčiva tuhou fázi bez použití rozpouštědel i komplikované 

aparatury. Podrobněji v další kapitole.  
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2.5.SOLID PHASE MICROEXTRACTION – MIKROEXTRAKCE TUHOU FÁZÍ 

Některé problémy související s úpravou vzorků a s koncentrací analytů eliminuje 

technika, která patří mezi nejnovější vyvinuté koncentrační techniky na extrakci 

těkavých a polotěkavých látek na tuhé fázi – Solid Phase Microextraction – SPME.  

Tuto sorpční a desorpční techniku vyvinul Janusz Pawliszin s kolektivem 

v polovině 90-tých let na Universitě ve Waterloo v Ontario, Kanada. (32) (33) 

Jedná se o velice jednoduchou a účinnou sorpční a desorpční techniku 

zkoncentrování analytu, která nepotřebuje množství rozpouštědla nebo komplikované 

aparatury. Je současnou kombinací operací vzorkování, extrakce, koncentrace a 

dávkování v jednom kroku. Volbou vhodného typu vlákna lze dosáhnout 

reprodukovatelnost výsledků i při nízkých koncentracích analytů. (32) 

Lze ji použít ve spojení s plynovou i kapalinovou chromatografií. Poskytuje 

lineární výsledky v širokém koncentračním rozsahu. 

Použití SPME výrazně zrychluje přípravu, zkracuje čas přípravy vzorku a 

eliminuje riziko kontaminace nežádoucími interferujícími složky. Není náročná na 

vlastní laboratorní práci ani aparaturu. Na vlastní analýzu postačí malé množství vzorku, 

se kterým lze provést analýzu i bez organických rozpouštědel. 

 

2.5.1. Princip SPME 

  Z fyzikálně-chemického hlediska je rovnovážný stav SPME závislý na 

koncentraci analytu ve vzorku a na typu a tloušťce polymeru, který pokrývá křemenné 

vlákno. Množství sorbovaného analytu závisí na distribuční konstantě a na tloušťce 

vrstvy polymeru. Doba extrakce je dána časem potřebným pro extrakci dostatečné 

koncentrace analytu s nejvyšší distribuční konstantou. Distribuční konstanta obecně 

vzrůstá s rostoucí molekulovou hmotností a bodem varu analytu. 

  Silnější vrstva je schopná extrahovat větší množství analytu, proto se používá na 

zachycení těkavějších látek. Účinně extrahuje složky s vyšší teplotou varu ze vzorku. 

Desorpce je dlouhotrvající proces, může dojít k přenášení extrahovaných složek až do 

další extrakce. Tenká vrstva naopak zabezpečuje rychlou difuzi a uvolnění složek 

s vyšší teplotou varu ze vzorku během desorpce. Selektivitu extrakčního procesu lze 

ovlivnit typem polymeru pokrývajícího vlákno. Je vhodné ho přizpůsobit charakteru 

sledovaného analytu.  
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  V případě kapalných vzorků je množství analytu adsorbovaného na vlákno, při 

dosažení rovnováhy přímo úměrné množství analytu ve vzorku:  

  
            

         
 

 

Kde  

n – množství analytu adsorbovaného na vlákno; 

CO – počáteční koncentrace analytu ve vzorku; 

KfS – rozdělovací koeficient pro analyt / polymer; 

Vf – objem pokrytí;  

VS – objem vzorky. (32) 

 

Z uvedené rovnice vyplývá lineární vztah mezi počáteční koncentraci analytu ve 

vzorku a množstvím analytu, který se sorbuje na vlákno.  

 

2.5.2. Popis zařízení 

  Důležitou součástí zařízení je 1cm dlouhé křemenné vlákno pokryté polymerem, 

spojeným s ocelovým pístem a umístněné v duté ocelové jehle, která chrání vlastní 

vlákno před mechanickým poškozením. (34) 

  Vlákno je zataženo dovnitř jehly, která propíchne septum v zátce vialky. 

Posunutím pístu se vlákno vysune do vzorku, popřípadě do prostoru nad jeho hladinou. 

Analyt se sorbuje do vrstvy pokrývající vlákno. Po dosažení sorpční rovnováhy 

(obvykle 2-30 minut) se vlákno opět zasune dovnitř jehly a spolu s ní je vytaženo 

z vialky se vzorkem. Při použiti plynového chromatogramu, se jehla přímo zavede do 

injektoru, kde je analyt tepelně desorbován a nanesen na GC kolonu. Při použití SPME-

HPLC je analyt eluován do mobilní fáze, který je následně nanesen na kolonu 

kapalinového chromatogramu.  
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Obrázek č. 5.: Solid PhaseMicroextraction, mikroextrakce tuhou fází (35) 

 

SPME zařízení můžeme najít ve dvou provedeních:  

 Manuální SPME 

 SPME s automatickým dávkovacím systémem, takzvaný HPLC-SPME adaptér 

  Vlákna, které se používají v soupravách pro manuální SPME nebo v on-line 

zapojení SPME-GC systémech jsou potaženy vrstvou polymerní stacionární fázi. Pro 

různé typy vzorku jsou použita vlákna na jiném základu. Pro nepolární analyty – 

polydimethylsiloxánové (PDMS) s tloušťkou polymerní vrstvy 7, 15, 30, 56, 95, a 100 

μm a pro polární – polyakrylátová (PA) s tloušťkou 85, 95 μm a 

Carbowax/divinylbenzén s tloušťkou polymerní vrstvy 65 μm. V poslední době se 

kromě chemicky vázaných fází, jako stacionárních fází na vlákně, používá i stacionární 

fáze na bázi grafitizovaného uhlíku ( Carbograph 1). (36) 

  Nepolární sloučeniny jsou dobře extrahovatelné nepolárními vlákny a polární 

sloučeniny polárními.  

  Pro SPME byli jako první používaná PDMS vlákna, která vykazují výbornou 

selektivitu pro nepolární sloučeniny. Redukcí tloušťky filmu ze 100 μm na 7 μm se 

vytváří fáze, která je stabilnější při vyšších teplotách a umožňuje analýzu sloučenin 

s vyššími teplotami varu. Aplikační rozsah SPME byl rozšířen o polární analyty 

použitím vlákna potaženého vrstvou polyakrylátu (PA). Toto vlákno je hydrofilní, proto 

je vhodné na extrakci polárních analytů například z vody.  

  Vlákno je lepeno epoxidovým lepidlem při teplotě 110°C na píst z nerezavějící 

oceli o průměru 0,125 mm, který se pohybuje v jehle stříkačky.  
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V tabulce najdeme základní přehled typů vláken s jejich stručnou charakteristikou. 

 

Tabulka č. 2: Vlastnosti používaných vláken 

Typ vlákna  Charakteristika  

Polydimethylsiloxan  

100 μm 

Má vysokou kapacitu s maximální 

teplotou 220°C 

Použíti zejména pro těkavé a nízko až 

středně vroucí, nepolární sloučeniny 

Polydimethylsiloxan  

30 μm 

Vysoká kapacita vlákna s maximální 

teplotou 280°C 

Polydimethylsiloxan 

7 μm 

Vysoká kapacita vlákna s maximální 

teplotou 340°C 

Použití pro polotěkavé vysoko vroucí, 

nepolární sloučeniny  

Polyakrylát 

85 μm 

Vysoká kapacita vlákna s maximální 

teplotou 310°C, odporučená teplota 

desorpce je 220-300°C 

Použití, polární i nepolární sloučeniny 

(hydrofilní pesticidy a fenoly)  

 

 

 

Obrázek č. 6.: Analýza vzorku pomocí SPME, sorpce analytu na matrici vlákna (37)  
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2.5.3. Vzorkování 

Přípravy vzorků většinou zahrnují extrakci plynnou fázi (purge and trap, 

headspace metody) a extrakci tuhou fázi pro zkoncentrovaní těkavých látek. Pro 

polotěkavé a netěkavé látky jsou metody extrakce kapalina-kapalina (liquid-liquid 

extraction) a hlavně techniky založené na extrakci tuhou fázi.  

Tyto metody mají rozmanité nevýhody, zahrnující cenu, čas na přípravu a 

použití rozpouštědel. SPME eliminuji většinu těchto nevýhod.  

Dle způsobu vzorkovaní SPME v závislosti od typu matrice vzorku můžeme 

techniku rozdělit:  

 „headspace“ SPM: vlákno se ponoří do plynné fáze vzorku, pár analytu nad roztokem 

nebo do tuhé matrice vzorku. 

 Přímé vzorkování („direct sampling“) SPME: vlákno se ponoří do roztoku vzorky. 

  Při zachování konstantních podmínek extrakce lze dosáhnout vysoké přesnosti a 

správnosti. Pro zajištění reprodukovatelnosti je zapotřebí zajistit shodu v délce doby 

sorpce a desorpce, udržovat konstantní velikost vialek, objem a množství vzorku a při 

ponoření vlákna do vzorku dodržovat stejnou hloubku ponoru. Metody využívající 

sorpci z prostoru a ponoru vlákna se liší v kinetice. 

  Bylo zjištěno, že čas vzorkování SPME je pro analyty, které se vyskytují 

převážně ve formě kapalné, kde dochází k ponoření do vzorku, mnohem citlivější než 

headspace SPME. Opak platí pro analyty přítomné v prostoru headspace, kde je 

rovnováha dosažena mnohem rychleji než při ponoření SPME vlákna. Analyt zde může 

difundovat mnohem rychleji. (38) 

  V plynové chromatografii je desorpce analytu z SPME vlákna závislá na bodu 

varu analytu, teplotě dávkovače a tloušťce polymeru. V kapalinové chromatografii se 

používá dynamická desorpce nebo pro pevněji vázané analyty statická desorpce.  
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2.5.4. Optimalizace SPME 

  Spolehlivost a reprodukovatelnost výsledků i při nízkých koncentracích je 

ovlivněna mnoha faktory. Teplotou vzorku, mícháním, iontovou sílou roztoku, pH 

hodnotami, polaritou a tloušťkou vrstvy polymerů. U techniky SPME je nutné dodržovat 

stejnou teplotu vzorku, hloubku ponoru a délku vzorkování.  

  Nepolární analyty jsou účinněji extrahovány vlákny s nepolárním povrchem a 

naopak. Panuje zde podobnost vlastní analýze na chromatografické koloně s rozdílem, 

že množství stacionární fáze je výrazně menší než na chromatografické koloně.  

  Omezením je nízká schopnost zachytit malé těkavé molekuly a molekuly plynu, 

u kterých je dosažení rovnováhy rychlé a distribuční konstanta je nízká. Pro zachycení 

většího množství těchto malých analytů hraje důležitou roli tloušťka vrstvy ale i její 

porozita. Proto byla poprvé v roce 1997 představena i vlákna se syntetickým porézním 

materiálem, který obsahuje carboxenové částice v polydimetylsiloxanu a také 

divinylbenzen.  

  Silnější vrstva je obecně schopna extrahovat větší množství než vrstva tenká. 

S výhodou se proto používá pro zachycení těkavějších látek. Tenkou vrstvou je zajištěná 

rychlá difuze a uvolnění výše vroucí látek během tepelné desorpce. Silná vrstva účinněji 

extrahuje výše vroucí složky ze vzorku, ale desorpce je dlouhotrvající proces a analyt 

tak může být přenesen až do další extrakce.  

  Míchaní vzorku, zejména s výší molekulovou hmotností a látek s vysokým 

difuzním koeficientem, zlepšuje a zkracuje extrakci.  

  Těkavé analyty mohou být extrahovány ponořením vlákna do vzorku nebo 

vzorkováním v prostoru headspace. Netěkavé musí být extrahovány pouze ponořením 

vlákna.  

  Zvýšením iontové síly roztoku dojde ke zvýšení účinnosti extrakce pro řadu 

analytů, zejména polárních a těkavých. To však není doporučováno pro 

vysokomolekulární látky, kde může docházet ke vzniku interferujících piků. 

  Množství extrahovaného analytu ovlivňuje celá řada dalších faktorů. U velkých 

vzorků, nad 5 ml, které obsahují vyšší koncentrace analytů, získané množství 

neodpovídá lineární změně koncentrace. Kalibrační křivka je nelineární zejména u látek 

s vysokou distribuční konstantou. Protože koncentrace často nejsou známa, je lepší 

zachovávat velikost vzorku mezi 1 a 5ml. Při metodě ponoření vlákna do vzorku, se 

doporučuje minimalizovat headspace prostor ve vialce se vzorkem. (34) (39)   
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2.6.VLASTOSTI DEXAMETHASONU  

Lékopisný článek: DEXAMETHASONUM (19) 

 

Obrázek č. 7: Strukturní vzorec dexamethasonu (40) 

 

2.6.1. Sumární vzorec: C22H29FO5  

Chemický název: Je to 9-fluor-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-

3,20-dion (19) 

2.6.2. Relativní molekulová hmotnost: Mr = 392,47 

 

2.6.3. Vlastnosti:  

  Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Prakticky nerozpustný ve vodě, mírně 

rozpustný v ethanolu bezvodém, těžce rozpustný v dichlormethanu.  

  Dexamethasoni acetas je snadno rozpustný v acetonu a v 96% lihu. 

Dexamethasoni natrii phosphas je velmi hygroskopický prášek, který je snadno 

rozpustný ve vodě. (19) 

  Dexamethason a jeho sloučeniny jsou látky v medicíně velmi používaná a 

známa. Důkazem je jejich přítomnost v mnoha lékových formách, jako dermální masti, 

perorální tablety, kapsle, injekce, orální pasty, oční kapky a masti, ušní kapky. Tyto 

přípravky často obsahují kombinaci dexamethasonu s dalšími léčivými látkami 

například antibiotiky, lokální anestetiky, dehty, keratolytiky, keratoplastiky a dalšími.  

  Lokálně je podáván většinou dexamethasoniacetát, což je fluorovaný 

kortikosteroidní derivát. Používán je jeho 110,7% násobek množství dexamethasonu. 

  Má nevýrazný mineralokortikoidní účinek a je tedy vhodný i při stavech kde 

hrozí retence soli a tekutin.  
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  Jeho protizánětlivý účinek je dán inhibicí fosfolipázy A2, čímž se sníží syntéza 

prostaglandinů. Navíc také inhibuje chemotaktickou invazi neutrofilů v místě zánětu.  

  Lokální účinnost závisí zejména na použité koncentraci. Po aplikaci na kůži 

prostupuje do epidermis, kde se váže na specifické receptory. Stupeň resorpce je 

ovlivňován mnoha faktory, jako je stav pokožky, její stupeň integrity a bariérový 

systém, také zpracování lékové formy. 

 

2.6.4. Indikace: 

  Léčba subakutních a chronických hyperkeratolytických suchých dermatóz, které 

reagují na místní léčbu glukokortikoidy. Kožní onemocnění jako atopická dermatitida, 

psoriáza, lichen ruber planus, různé druhy ekzémů, ekzém rukou, seboreická 

dermatitida, ichtyóza a jiné změny kůže Může být určen i na léčbu různých druhů 

rakovin, virových infekcí respiračních onemocnění, jaterní onemocnění, trávicí poruchy, 

jiné kožní nemoci a nervové abnormality. (41) 

  Dexamethason je považován také za dopingovou látku a je často zneužívaná ve 

sportu jako jízda na kole nebo trekking a horolezectví pro zlepšení výkonnosti. (42) 

 

2.6.5. Kontraindikace a nežádoucí účinky 

  Kontraindikací lokálních přípravku je přecitlivělost na účinnou látku a další 

složky použité v masti a také infekce - bakteriální (zejména tuberkulóza), virové, 

mykotické a parazitární infekce kůže. Dále onemocnění jako periorální dermatitida, 

acne vulgaris, acne rosacea, dekubity, bércové vředy.  

  Při užití kortikoidu zejména u dětí je nutná zvýšená opatrnost. Při kontaktu 

s okem hrozí vznik glaukomu nebo katarakty. Nesmí se nanášet na kůži v oblasti oka. 

Nedoporučuje se dlouhodobá aplikace na kůži obličeje, také jejích použití v oblasti 

pohlavních orgánu a konečníku.  

  Porušená kůže zvyšuje riziko a nebezpečí vstřebání a tím vyvoláni systémových 

účinků. Při dlouhodobém užívaní hrozí ireverzibilní atrofií kůže.  

  Mezi nejvýznamnější nežádoucí účinky patří katabolizmus, svalový úbytek, 

zvýšené ukládaní tuků, dyslipidémie, diabetes melitus, porucha metabolizmu kostí – 

osteoporóza, hypertenze, retence tekutin, peptický vřed, krvácení do GIT, 

imunosuprese, sekundární infekce, aktivace možné latentní infekce. (41) 
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2.6.6. Farmakologické vlastnosti dexamethasonu 

  Kortikosteroidy jsou rychle distribuovány do všech tkání těla, prostupují 

placentou a vylučují se v malém množství do mateřského mléka. V krevním oběhu se 

z velké části vážou na proteiny krevní plazmy většinou na globulin a menší mírou na 

albumin. 

  Dexamethason je synteticky glukokortikoid s protizánětlivým účinkem, který má 

též antialergické, antipurginózní, anti exsudativní, antipyretické a imunosupresivní 

účinky. Účinkuje na HPA, hypotalamo–hypofýzo-adrenokortikální ose, specifických 

receptorech plazmatických membrán. Difunduje buněční membránou do ostatních tkáni, 

vstupuje do buněčného jádra a stimuluje syntézu proteinů. Má dlouhodobý biologický 

poločas, 36-54 hodin, plazmatický poločas u dospělých byl zaznamenán 190 minut. 

Plazmatické hladiny dexamethasonu a také i dávkovaní jsou intra i inter 

individuální. Výsledky mohou být ovlivněny celou řadou faktorů. K správnému 

nastavení terapie a léčby je proto nezbytné sledovat změny hladiny z laboratorních 

vyšetření. (43) 
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2.7.ANALÝZA V ODBORNÉ LITERATUŘE 

Pro hodnocení dexamethasonu z biologického materiálu byly vyvinuty různé metodiky. 

 

Jing, N.; Zhang, Min; Fan, Yi; Wen, Yi; Xiang, Bingre; Feng. 

Použití poly(methacrylic acid-ethylen glycol dimethacrylate, MAA-EGDMA) 

monolitické kapiláry v in-tube SPME pro stanovení antagonistů angiotensin II receptorů 

ze vzorků lidské plazmy a moči. Vzorky po centrifugaci, naředěné směsí fosfátového 

pufru (pH 2) – acetonitrilu a podrobeni sorpci po dobu 3 minut. desorbováno do mobilní 

fáze po dobu 5 minut. Detekce probíhala za pomocí HPLC, kolona Betasil C18; 5μm. 

Mobilní fáze byla acetonitril – 5 mM octanový pufr o pH 3,5. UV detekce byl při 250 

nm, fluorescenční detektor byl nastaven při excitační délce 250 nm a emisní vlnové 

délce 380 nm. (44)  

 

Damonte, G.; Salis, A.; Rossi, L.; Magnani, M.; Benatti. 

Kvantitativní stanovovaní dexamethason-21-fosfát pomocí HPLC-ESI-MS. 

Chromatografická separace byla provedena s použitím Hypersil Hypercarb (100 mm x 

2,0 mm ID, 5 μm v podmínkách isokratické eluce za použití eluční činidla voda: 

acetonitril 20:80 s thriethylamine s konečnou koncentraci 5 mM. Teplota v prostoru 

byla stanovena na 50 °C. Průtok byl nastaven na 0,3 ml/min a eluční činidlo bylo 

posláno přímo do rozhraní MS bez rozdělení. Nastřikovaný objem vzorku byl 100 μl.  

Díky chromatogramu extrakce iontů, funkce softwaru, bylo možné získat ostré profily 

pro dexamethasonu a pro vnitřní standard (IS) flumethasone To umožnilo získat lineární 

křivku závislosti odezvy, což umožnilo kvantifikaci dexamethasonu z krevních vzorků 

na úrovni pikomolů. (45) 

 

Stolker, A.A.M.; Schwillens, P.L.W.J.; Ginkel van, L.A.; Brinkman, U.A.Th. 

Stanovovaní dexamethasonu a růstových hormonů za pomocí různých extrakčních 

technik, kombinace sloupcová chromatografie kapaliny (LC) nebo plynová 

chromatografie (GC) a ultrafialové (UV) nebo hmotnostní spektrometrie (MS) z moče a 

výkalů léčeného skotu (46) 

 

Tölgyesi, A,; Tölgyesi, L.; Sharma,V.K.; Sohn, M,; Fekete, J. 

Stanovování kortikoidů se surového kravského mlíka za použití LC – MS/MS a SPE. 
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Pro odstranění rušivých ionizovatelných sloučenin v analýze byl použit izolační postup 

založen na enzymatické hydrolýze spojen s SPE na kombinovaném režimu polymer 

iontově výměnné a reverzní fáze, 0,45 μm nylonovým filtrem. Jako vnitřní standard byl 

zvolen testosteron-d5 

Chromatografické podmínky separace na Ascentis Express C18 (150 mm x 4,6 mm, 2,7 

μm). Gradientová eluce mobilních fázi A a B. A tvořena jako: mix 5 mM roztoku octanu 

amonného a 0,05% (v/v) kyseliny octové ve vodě (pH 4,1) a mobilní fáze B: 100% 

methanol. (47) 

 

Hempen, C.; Elfering, S.; Mulder, A.H.L.; Berg, van den F.A.J.T.M.; Maatman, 

R.G.H.J. 

Použití RIA a LC - MS/MS pro LDODST – low-dose over night dexamethasone 

suppression test. Stanovovaní prováděno z plazmy, pročištěno SPE.  

Chromatografické podmínky: reverzní fáze C18 (ChromSpher 100x3 mm; 5 μm) 

Gradientová eluce použití methanolu jako mobilní fáze A 2,33 ml/l kyselina mravenčí 

ve vodě jako mobilní fáze B. Průtoková rychlost 0,5mL/min, nastřikovaný objem 10μL 

(48) 

 

Tölgyesi, A.; Sharma, V.K.; Fekete, S.; Lukonics, D.; Fekete, J. 

Vyvinuli a validovali metodu pro stanovení zbytků osmi glukokortikoidů s vzorků 

hovězích svalů, jater a ledvin LC-MS/MS. Testy byly provedeny pomocí různých 

extrakci SLE a následně SPE. Separace dosažena pomocí gradientové eluce, směsí dvou 

rozpouštědel A:5mM Octan amonný s 0,01% (v/v) kyselina octová ve vodě (pH 

5,4)roztok B: 100% methanol. Použita byla kolona Kintex fenyl-hexyl 2,6 μm 

umožňující separaci dexamethasonu a jeho β-epimeru. Jako vnitřní standard byl použit 

kortisol-d4. (49) 

 

Draisci, R.; Marchiafava, M.; Palleschi, L.; Cammarata, P.; Cavalli S. 

Vytvořili novou rychlou extrakci, accelerated solvent extraction - ASE ze vzorků jater 

skotu pro stanovení dexamethasonu a jeho β-epimeru betamethasonu. Stanovovaní 

pomocí LC-MS/MS, isokratickou elucí na kolone Kingsorb C18, 5μm. Mobilní fáze 

tvořil roztok acetonitrilu - 5 mM octanu amonného a methanolu v poměru, 35:60:5 

(v/v). (50) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=T%C3%B6lgyesi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharma%20VK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fekete%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lukonics%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fekete%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346


      

      

 

44 
 

Van den Hauwe, O.; Dumoulin, F.; Antignac, J-P.; Bouche, M.P.; Elliott, C.; Van 

Peteghem, C. 

Použití LC-MS/MS metody pro potvrzení přítomnosti jedenácti syntetických 

glukokortikoidů v jaterních vzorcích skotu. HPLC analýza probíhala isokratickou elucí 

na koloně Hypercarb 5 μm. Mobilní fáze tvořena acetonitril: voda, 90:10 (v/v.) 

Průtoková rychlost byla 220 μl/min. (51) 

 

Antignac, J-P.; Bizec, B. Le; Monteau, F.; Poulain, F.; André, F. 

Vypracovali metodiku na rychle a efektivní stanovování zbytků dvanáctí kortikosteroidů 

z biologických matricí (vlasy, moč a svaly). Detekce a identifikace pomocí LC-MS/MS. 

Na reverzní fázi, modifikované silikagelové koloně Nucleosil C18 AB, 5 μm. Isokratická 

eluce mobilní fázi: A: methanol, B: 0,5% (v/v) kyselina octová ve vodě. Úprava vzorku 

pomoci enzymů, hydrolýzy nebo C18 reverzní SPE (52) 

 

Croes, K.; Goeyens, L.; Baeyens, W.; Van Loco, J. S.  

LC/MS metoda stanovování dvanácti kortikoidů ze vzorků jater skota. Úprava vzorku 

probíhala enzymatickou hydrolýzou, extrakcí do diethyletheru a pročištěním na SPE. 

Stanovení pomocí HPLC, použita kolona Hypercarb 5 μm, isokratická eluce mobilní 

fáze: voda – acetonitril, 20-80 (v/v) s 0,2%  kyseliny octové. Průtoková rychlost  

300μl/min. (53) 

 

Amendolaa, L.; Garribbaa, F.; Botrè, F. 

Přímé stanovení endogenní a syntetických glukokortikoidů z lidské moči plynovou 

chromatografií s hmotnostní detekci (GC-MS). analýzy derivátů trimethylsilyl, 

provedené metodou GC-MS (kvadrupólové) s dopadem elektronů (EI), ionizace. 

Výnosy získané dvěma různými derivatizačními směsi, a to N-methyl-N (trimethylsilyl) 

trifluoracetamid : iodid amonný: dithioerythritol 1000:2:4 a N-trimethylsilylimidazole : 

N, O-bis (trimethylsilyl) acetamid: trimethylchlorsilan 3:03:02. (54) 

 

McWhinney, BC; Briscoe, SE; Ungerer, JP; Pretorius, CJ. 

UHPLC-MS/MS metoda stanovení pro laboratoře k určení glukokortikoidů v plazmě, 

moči a slinách v jednom analytickém běhu. Úprava vzorku pomocí SPE. Mobilní fáze 

tvořena gradientovou elucí roztoků A: 2 mmol/l octan amonný ve vodě s 0,1% kyseliny 
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mravenčí, roztoku B: 2 mmol/l octanu amonného v methanolu s 0,1% kyseliny 

mravenčí. Průtoková rychlost 0,4 ml/min. Podmínky hmotnostní spektrometrie: 

kapilární nabíjení 0,6 kV, teplota zdroje 120 ° C, průtok plynu kuželem 50 l/h a kolizní 

cela plynu 0,15 ml/min. (55) 

 

Andersen, J. H.; Hansen, L. G.; Pederse, M. 

Byla optimalizována metoda pro extrakci a vyčištění devíti syntetických kortikosteroidů 

a pro kvantifikaci na reverzní fází HPLC-MS/MS detekce. Pročistění bylo provedeno 

pomocí kombinovaného režimu polymer silný anex SPE kolony. Cílem optimalizace 

bylo navrhnout postup, který minimalizuje rozdíly při použití jediného SPE. 

Chromatografické podmínky: kolona Hypercarb 5 μm, isokratická eluce směsi mobilní 

fázi acetonitrilu a 0,1% kyseliny mravenči v poměru 3:7; průtoková rychlost byla 

nastavena na 0,22 ml/min. (56) 

 

Qu, J.; Qu, Y.; Straubinger, RM. 

Popsána metoda pro ultra senzitivní kvantifikaci kortikosteroidů z plazmy. Dosažena 

kombinací selektivní extrakce pevnou fází (SPE) s vysoce citlivým kapilární LC 

(microLC) -MS/MS analýzy. SPE mytí a eluční podmínky byly optimalizovány tak, aby 

cílové léky byli selektivně extrahováni z plazmy. (57) 
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3. CÍL   
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Cílem této diplomové práce bylo nalézt a zefektivnit optimální podmínky pro izolaci 

dexamethasonu se vzorku králičí krevní plazmy za použití metody mikroextrakce tuhou 

fázi (SPME) v kombinaci s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC).  

 

Celá problematika je rozdělena na jednotlivé dílčí části:  

 Určení chromatografických podmínek analýzy standardu 

dexamethasonu 

 Výběr nejvhodnějších časů a podmínek pro metodu SPME při 

hodnocení dexamethasonu ve vzorku vody 

 Výběr a zvolení nejvhodnějšího vnitřního standardu a 

podmínek pro jeho hodnoceni ve vzorku vody 

 Výběr podmínek a aplikace časů zvolených jako 

nejoptimálnější pro metodu SPME pro hodnocení 

dexamethasonu a vnitřního standardu ve vzorku plazmy 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST   
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4.1.POUŽITÝ CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, CHEMIKÁLIE A JINÉ 

POMŮCKY  

4.1.1. Léčiva a chemikálie:  

Dexamethason (SIGMA, St.Luis, USA) 

Diazepam (RNDr. Jan Kulich, Praha, Česká republika) 

Methanol Gradient grade for LC, (Merck, Damstadt, Germany) 

Methylalkohol p.a. (PENTA, Chrudim, Česká republika) 

Acetonitril Gradient grade for HPLC. (Merck, DAMSTADT, Germany) 

Voda pro HPLC čištěná reverzní osmózou 

 

4.1.2. Biologický materiál:  

Králičí plazma (Eldoret s.r.o., Praha, Česká republika) 

 

4.1.3. Chromatografický materiál:  

Analytická kolona pro HPLC, Separon SGX C18, 150x3,0 mm I.D. (7 μm) 

(TESSEK Ltd., Praha, Česká republika) 

 

4.1.4. Extrakční materiál: 

Držák pro SPME vlákno (Supelco, Bellefonte, PA, USA, dodavatel Sigma-Aldrich, 

Praha, Česká republika) 

Vlákno pro SPME  polydimethylsiloxane/divinylbenzene (PDMS/DVB) 100 µm, 

(Bellefonte, PA, USA, dodavatel Sigma-Aldrich) 
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4.1.5. Přístroje:  

Analytické váhy (ALS 220-4N, Kern, Balingen, Německo) 

Chromatografická sestava Spectra System (Thermo Separation Products, USA)  

 vysokotlaké čerpadlo (Spectra System P1000) 

 autosampler (Spectra System, AS 1000) 

 UV detektor s proměnnou vlnovou délkou (Spectra System UV 3000HR) 

 Počítač s chromatografickým softwarem  

PC program ChromQuest 4. 2. 34 (Thermo Electron 2003, USA) 

Laboratorní magnetická míchačka MM2A (Laboratorní přístroje, Praha, Česká 

republika) 

Spektrofotometr UV-2401 PC (Shimadzu, Columbia, USA) 

Ultrazvuková lázeň K10 (Krainek s.r.o., Slovensko) 

 

4.1.6. Pomůcky: 

Mikrostříkačky o objemu 25, 50, 100 (Hamilton, Švýcarsko) 

Laboratorní sklo   
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4.2.PŘÍPRAVA ROZTOKŮ 

4.2.1. Roztoky standardu dexamethasonu: 

Jako rozpouštědlo pro dexamethason byl použit  methanol. Roztok o koncentraci 

1 mg/ml byl připraven: 10 mg dexamethasonu se navážilo do odměrné banky na 10 ml a 

doplněno methanolem po značku. Roztoky o koncentraci 0,1 mg/ml; 0,01 mg/ml; 0,001 

mg/ml a 0,0001 mg/ml byli připraveny naředěním roztoku standardu dexamethasonu o 

koncentraci 1 mg/ml.  

4.2.2. Roztok vnitřního standardu:  

Diazepam se rozpouštěl v methanolu. Příprava roztoku diazepamu 1 mg/ml; 10 mg 

diazepamu se navážilo do odměrné baňky na 10 ml a doplnilo methanolem po značku. 

Roztoky o koncentraci 0,1 mg/ml, 0,01 mg/ml a 0,001 mg/ml byli připraveny naředěním 

roztoku 1mg/ml.   

4.2.3. Mobilní fáze: 

K 55 ml acetonitrilu bylo přidáno 45 ml vody pro HPLC, směs byla promíchaná a 

odplyněna v ultrazvukové lázni.  
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4.3.PRACOVNÍ POSTUP 

4.3.1. Chromatografické podmínky analýzy  

  K analýze byla zvolena skleněná kolona Separon SGX C18, (7 μm).  

Jako nejvhodnější mobilní fáze byla vybrána směs acetonitril: voda v poměru 55:45.  

  Před samotnou analýzou byla mobilní fáze odplyněná v ultrazvukové lázni, po 

dobu 5 minut.  

Průtoková rychlost mobilní fáze byla nastavená na 1,0 ml /min.  

Detekce byla realizovaná spektrofotometricky v UV oblasti, při vlnové délce 240 

nm, pro detekci byl použit UV detektor s nastavitelnou vlnovou délkou.  

Jako roztok standardu dexamethasonu byla použita methanolické roztoky o 

koncentracích 1 mg/ml; 0,1 mg/ml; 0,01 mg/ml; 0,001 mg/ml a 0,0001 mg/ml.  

Pro kvantitativní analýzu dexamethasonu ve vzorcích byla zvolená metoda 

vnitřního standardu. Jako vhodný vnitřní standard byl vybrán methanolický roztok 

standardu diazepamu o koncentraci 1mg/ml a nižší.  

 

Kolona:    C18, 150mm 
x 
3,3 ID mm 

Mobilní fáze:    acetonitril : voda 55 : 45 (v/v) 

Průtoková rychlost:   1,0 ml/min 

Detekce:   UV oblast λ = 240 nm 

Vnitřní standard:   Diazepam 

Nastřikované množství:  20 μl 
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4.3.2. Izolace dexamethasonu ze vzorku vody pomocí metody SPME 

Izolace léčiva za použití SPME byla nejdřív demonstrována na vzorcích léčiva 

z vody. 

K mikroextrakci na tuhou fázi bylo použito komerčně vyráběné extrakční vlákno 

polydimethylsiloxan v kombinaci s divinylbenzenem (PDMS/DVB). 

Vlákno bylo ponořeno do vzorku pro sorpci, který byl připraven: k 0,5ml vody 

bylo přidáno 0,1 ml standardu dexamethasonu o stanovené koncentraci. Směs byla 

promíchaná a doplněná vodou na objem 5 ml.  

Sorpce byla provedena dle jednoduchých kroků: jehla se staženým vláknem se 

ponořila do vialky, ve které byl umístněný vzorek. Vlákno se pomocí pístu vysunulo 

z jehly. Za stálého míchání vzorku, probíhala sorpce dle námi stanoveného času. Po 

sorpci se vlákno zasunulo do jehly a vytáhlo ze vzorku.  

  Při jednotlivých měřeních se dbalo na to, aby hloubka ponoru jehly a vlákna a 

také rychlost míchání vzorku byla vždy stejná.  

Desorpce vlákna probíhala do 0,2 ml methanolu, který byl napipetován do 

insertu.  

Vlákno s nasorbovanou látkou bylo opatrně vysunuto z jehly. Po desorpci dle námi 

stanoveného času, se vlákno zasunulo zpět do jehly. Insert byl vložen do vialky, vialka 

byla uzavřena a umístěna do autosampleru, kde bylo desorpční medium analyzováno za 

zvolených chromatografických podmínek.  

Po každém měření byla jehla s vysunutým vláknem ponořena do 5 ml 

methanolu. Za stálého míchání bylo vlákno promývaná po dobu 20 minut. Vlákno se 

zasunulo do jehly a bylo připraveno na další sorpci.  
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4.3.3. Izolace dexamethasonu z králičí plazmy pomocí metody SPME  

Pokračováním práce byla izolace dexamethasonu ze vzorku králičí plazmy. 

Vzorek pro sorpci byl připraven obdobně, k 0,5 ml králičí plazmy bylo přidáno 

0,1 ml roztoku standardu dexamethasonu o stanovené koncentraci. Vzniklá směs byla 

promíchaná a naředěná vodou na objem 5 ml. Stejným způsobem byly připraveny i další 

vzorky s přidaným stanoveným roztokem vnitřního standardu, nebo vzorky s kombinací 

roztoku dexamethasonu a vnitřního standardu – diazepamu.  

Postup sorpce a desorpce byl stejný jako u vodných vzorků. Jehla s vláknem byla 

ponořena do vialky s vzorkem pro sorpci. Vysunuté vlákno bylo za stálého míchání 

vystaveno sorpci po námi zvolenou dobu. Nasorbováné vlákno bylo následně podrobeno 

desorpci.  

Desorpce probíhala námi stanovenou dobu elucí vlákna do insertu s 0,2 ml 

methanolu. Získaný vzorek byl následně podroben analýze za zvolených 

chromatografických podmínek.  

  Pro kvantitativní analýzu byla zvolena metoda vnitřního standardu, který byl 

vybrán a přidáván k vzorkům dexamethasonu. V průběhu měření byly vyzkoušeny 

různé typy vzorků, která se lišili dobou přidaní a koncentrací vnitřního standardu. 

Zkoumalo se přidání vnitřního standardu hned při přípravě vzorku, nebo po půl hodině, 

či těsně před měřením.  

Hodnocené byli nejvhodnější podmínky pro sorpci a desorpci při dosažení co nejvyšší 

výtěžnosti.  
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1.OPTIMALIZACE CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK A VÝBĚR VNITŘNÍHO 

STANDARDU 

Pro stanovení dexamethasonu bylo zapotřebí najít optimální chromatografické 

podmínky, což představovalo najít akceptovatelnou stacionární fázi, mobilní fázi, 

ideální průtokovou rychlost, optimální vlnovou délku pro UV detekci a vybrat 

hodnověrný vnitřní standard s přijatelnými vlastnostmi pro detekci. Vycházelo se 

z chemických vlastností analyzovaného léčiva a informací získaných v předchozích 

pracích. (58) (59)  

Analýza byla provedena na koloně Separon SGX C18, skleněná o parametrech 

150 x 3,0 mm I. D. (velikost částic sorbentu 7 μm). Sorbent s chemicky vázanou fázi 

typu C18 se pro analýzu vzorků osvědčil, proto nebylo nutno testovat další typy 

sorbentů. 

Pro nastavení vhodné detekční citlivosti bylo proměřeno absorpční spektrum 

methanolického vzorku dexamethasonu v oblasti UV. Hodnota vlnové délky λ=240 nm, 

ve které vykazoval vzorek absorpční maximum, byla zvolená jako nejpříhodnější pro 

detekci.  

Dalším krokem optimalizace bylo nalezení optimálního složení mobilní fáze 

(MF). Pro analýzu byla zvolená směs organického rozpouštědla a vodné fáze. Zvolena 

byla kombinace acetonitril: voda.  

Zkoušena byla různá složení mobilní fáze: 

- acetonitril: voda v poměru 60:40 

- acetonitril: voda v poměru 50:50 

- acetonitril: voda v poměru 40:60 

- acetonitril: voda v poměru 55:45 

Nejlepší výstupní hodnoty na chromatogramu vykazovala směs acetonitril: voda 

v poměru 55:45, která byla tímto zvolená za nejoptimálnější.  

Píky na těchto chromatogramech byli symetrické, štíhle bez známek chvostování 

a u základny nerozšířeny. Poměr složení fáze neměl vliv na velikost ani tvar píku, 

měnila se pouze doba analýzy. Zvolena byla fáze s dobou analýzy 5 minut.  

Průtoková rychlost HPLC byla po celou dobu měření nastavena na 1,0 ml /min a 

jako postačující byl zvolen celkový čas měření 7 minut.  

Nastřikován a analyzován byl přístrojem stanovený objem 20 μl. 
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Obrázek č 8: HPLC chromatogram standardu dexamethasonu o koncentraci 0,01 mg/ml 

v methanolu. Chromatografické podmínky jsou uvedeny v kapitole 4.3.1. 

 

Po optimalizaci chromatografických podmínek a zjištění polohy píku standardů 

dexamethasonu s retenčním časem kolem 4 minut, bylo dalším krokem nalezení 

vhodného vnitřního standardu (IS). Podmínkami výběru byli inertnost, vhodný retenční 

čas, srovnatelnost výšky píku vzhledem ke standardu a souměrnost tvarů.  

Při zkoumání, bylo analyzovaných několik vytypovaných látek, z nichž se jako 

nejvhodnější jevil diazepam, s nejpříhodnějšími elučními vlastnostmi.  

  Vzorky byly připraveny ve formě methanolických roztoků, kdy bylo naváženo 

10mg látky na 10ml methanolu.  
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Tabulka č. 3: Přehled zkoušených potenciálních vnitřních standardů  

Látka 

Retenční čas 

(min) Poznámka 

Vanilinum 2.0 dvojitý pík 

Diazepamum 5.8   

Propylparabenum 4.0   

Hydrochlorothiazidum 1.7 chvostující pík 

Indometacinum / široký pík 

Ibuprofenum / nedetekovaný pík 

Levomentholum / nedetekovaný pík 

Theobrominum / nedetekovaný pík 

Oxyphylin / široký pík 

Phenazonum 2.0   

Medazepam / nedetekovaný pík 

Nitrazepamum 3.3 chvostující pík 

Oxazepamum 2.9   

 

Obrázek č. 9: HPLC chromatogram standardu diazepamu o koncentraci 0,01 mg/ml 

v metanolu. Chromatografické podmínky jsou uvedeny v kapitole 4.3.1. 
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5.2.OPTIMALIZACE PODMÍNEK PRO SPME VE VODNÍCH VZORCÍCH  

Pro extrakci bylo k dispozici vlákno polydimethylsiloxanu v kombinaci 

s divinylbenzenem (PDM/DVB). Testovaná byla extrakce za různých časů 5; 10; 15; 20; 

25; 30; 40 a 60 minut, kdy bylo vlákno ponořeno do 5 ml vzorku pro sorpci. Sorpce 

dexamethasonu ze vzorku probíhala za stejných podmínek z celkového objemu vzorku 

5ml, za stálého míchaní na magnetické míchačce. Důraz se kladl také na stejnou 

hloubku ponoru vlákna a počet otáček na míchačce.  

Desorpce probíhala do 0,2ml methanolu. Tento vzorek byl následně analyzován 

za použití HPLC při stejných chromatografických podmínkách. Při desorpci byli 

zkoušené různé desorpční časy: 5; 10; 15; 20 a 30 minut. 

Pro vyhodnocování nejvhodnějších časů pro sorpci a desorpci byla vypočítaná a 

porovnávaná výtěžnost ze vzorků pro sorpci se standardem dexamethasonu o různých 

koncentracích v rozmezí od 20 μg/ml do 0,002 μg/ml Měřené byli také vzorky pro 

sorpci s vnitřním standardem. 

K zajištění hodnověrných výsledků výtěžnosti, při různých časech sorpce a 

desorpce, byli u každého vzorku pořizované dva nástřiky, ze kterých se vypočítávali a 

porovnávali výtěžnosti – recovery SPME. Pro výpočet byly použity hodnoty nástřiků 

roztoků standardu dexamethasonu o koncentraci 0,1 mg/ml. 

Před měřením, bylo vlákno aktivováno 20 min elucí v 5 ml metanolu. Po každém 

měření bylo vlákno vymýváno dalších 20 min v novém roztoku methanolu a zbavováno 

tak balastů a případných stopových sorbovaných látek.  

  V následujících tabulkách je uveden struční přehled výsledků extrakcí 

jednotlivých vodných vzorků pro sorpci se standardem dexamethasonu o různých 

koncentracích - jejich časová závislost trvaní sorpce a desorpce, vyjádřená v minutách a 

její vliv na výtěžnost.   

K lepšímu porovnání množství výtěžků, je u každého vzorku uvedena i area pod 

křivkou, získaná s desorpčního média. 

  V prvním sloupci jsou uvedené poměry časů sorpce a desorpce v minutách.  
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5.2.1. SPME dexamethasonu 

 

Tabulka č. 4: Výtěžnost dexamethasonu z vodních roztoků pro sorpci s roztokem 

standardu dexamethasonu o koncentraci 1 mg/ml 

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost  

(%) 

 

Průměr výtěžnosti 

(%) 

koncentrace. 20 μg/ml 

5x5 

1. nástřik 22 243 0.419375 2.097 
2.316 

2. nástřik 26 884 0.506878 2.534 

10x10 

1. nástřik 33 839 0.650750 3.254 
3.472 

2. nástřik 38 385 0.738173 3.691 

10x20 

1. nástřik 47 801 1.925751 9.629 
6.409 

2. nástřik 33 839 0.638009 3.190 

15x15 

1. nástřik 61 657 1.162497 5.812 
5.801 

2. nástřik 61 403 1.157708 5.789 

20x10 

1. nástřik 67 511 1.317198 6.586 
6.612 

2. nástřik 68 043 1.327578 6.638 

20x20 

1. nástřik 92 149 1.737401 8.687 
8.788 

2. nástřik 94 281 1.777599 8.888 

25x25 

1. nástřik 110 621 2.085676 10.428 
10.581 

2. nástřik 113 854 2.146633 10.733 

30x20 1. nástřik 115 391 4.648739 23.244 23.244 

40x20 

1. nástřik 150 906 2.845222 14.226 
14.220 

2. nástřik 150 783 2.842903 14.215 
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V průběhu měření byly zkoumány a porovnávány časy a výtěžnosti, byly 

hledány nejvhodnější kombinace, spojení co nejkratšího času s co nejlepší výtěžností.  

 

Graf č 1: Grafické znázornění časové závislosti sorpce a desorpce k výtěžnosti u 

mikroextrakci na tuhé fázi z vodních roztoků standardu dexamethasonu s koncentrací 1 

mg/ml 

 

 

Ze zjištěných výsledků se jako nejpříhodnější jevili časy sorpce 10 až 30 minut a 

pro čas desorpce10 až 20 minut. Tyto časy byli následně aplikované pro různé nižší 

koncentrace dexamethasonu ve vodných vzorcích.  
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Tabulka č. 5: Výtěžnost dexamethasonu z vodních roztoků pro sorpci s roztokem 

standardu dexamethasonu o koncentraci 0,1 mg/ml 

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr výtěžnosti  

(%) 

koncentrace. 2 μg/ml 

10x20 1. nástřik 12403 0.226649 1.133 1.133 

15x10 

1. nástřik 10823 0.197776 0.989 
0.997 

2. nástřik 11001 0.201029 1.005 

30x20 

1. nástřik 16154 0.295194 1.476 
1.491 

2. nástřik 16487 0.301279 1.506 
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Tabulka č. 6: Výtěžnost dexamethasonu z vodních roztoků pro sorpci s roztokem standardu 

dexamethasonu o koncentracích 0,01 mg/ml a 0,001 mg/ml  

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr výtěžnosti 

(%) 

koncentrace. 0,2 μg/ml 

10x20 

1. nástřik 5003 0.051933 0.260 

0.210 2. nástřik 3100 0.032179 0.161 

30x20 

1. nástřik 3925 0.040743 0.204 

0.188 2. nástřik 3258 0.034530 0.173 

40x20 

1. nástřik 5051 0.053533 0.268 

0.265 2. nástřik 4959 0.052558 0.263 

60x30 

1. nástřik 5481 0.058090 0.290 

0.266 2. nástřik 4665 0.048425 0.242 

koncentrace. 0,02 μg/ml 

10x20 

1. nástřik 817 0.008659 0.043 

0.045 2. nástřik 896 0.009496 0.047 

30x20 

1. nástřik 2667 0.028266 0.141 

0.127 2. nástřik 2114 0.022405 0.112 

koncentrace. 0,002 μg/ml 

10x20 

1. nástřik 651 0.006900 0.034 

0.027 2. nástřik 384 0.004070 0.020 

30x20 

1. nástřik 675 0.007154 0.036 

0.032 2. nástřik 526 0.005575 0.028 

 

 



      

      

 

64 
 

Graf č. 2: Grafické znázornění závislosti dvou různých časových poměrů, sorpce 

a desorpce u mikroextrakce na tuhé fázi. Vliv různých koncentrací standardu 

dexamethasonu na celkovou výtěžnost z vody 

 

Následující obrázky (č. 10 a 11) jsou záznamy nástřiku z desorpčního media po 

mikroextrakci dexamethasonu z vodného vzorku a desorpčního média po 

mikroextrakci  vody bez přídavku léčiva.  

Obrázek č. 10: HPLC chromatogram desorpčního média po mikroextrakci 

dexamethasonu z vodného roztoku s koncentrací 2 μg/ml léčiva ve vzorku. Sorpce 30 

min a desorpce 20 minut. Chromatografické podmínky jsou uvedeny v kapitole 4.3.1. 
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Obrázek č. 11: HPLC chromatogram mikroextrakce ze vzorky vody bez přídavků 

léčiva. Sorpce 30min a desorpce 20 min. Chromatografické podmínky jsou uvedeny 

v kapitole: 4.3.1.  
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5.2.2. SPME vnitřního standardu  

  Zkoušené byly i vodní roztoky pro sorpci s přidaným vnitřním standardem. 

Přidáván byl 0,1 ml methanolickýho roztok diazepamu o koncentraci 0,1 mg/ml  

Tabulka č. 7: Výtěžnost diazepamu z vodních roztoků pro sorpci s roztokem diazepamu 

o koncentracích 0,1 mg/ml  

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace léčiva 

v desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr výtěžnosti 

(%) 

koncentrace. 2 μg/ml 

30x20 

1. nástřik 201605 1.371220 6.856 

7.441 2. nástřik 235977 1.605002 8.025 

 

 

Obrázek č.12: HPLC chromatogram desorpčního média po mikroextrakci diazepamu 

z vodného roztoku s koncentrací 2 μg/ml léčiva ve vzorku. Sorpce 30 min a desorpce 20 

minut. Chromatografické podmínky jsou uvedeny v kapitole 4.3.1. 
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  Ze zjištěných výsledků jsme hodnotili, že delší čas sorpce měl výraznější vliv na 

výtěžnost zejména u vyšších koncentrací. Zvoleny byly časy 10, 20 a 40 minut pro 

sorpci. U desorpce bylo postačujících 20 minut. 

  Diazepam vykazoval vyšší afinitu k vláknu než dexamethason, tudíž je potřeba 

dávkovat ho do vzorku méně. 
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5.3.OPTIMALIZACE PODMÍNEK PRO SPME VE VZORCÍCH PLAZMY 

Pro extrakci bylo použito stejné vlákno, jako v předcházejících měřeních a to 

polydimethylsiloxan v kombinaci s divinylbenzenem (PDM/DVB). Sorpce vzorku 

probíhala za stejných chromatografických podmínek z celkového objemu vzorku 5 ml. 

Sorpce probíhala za stálého míchání na magnetické míchačce.  

Vzorek pro sorpci byl složen s 0,5 ml králičí plazmy, ke které bylo přidáno 0,1 

ml roztoku standardu dexamethasonu o žádané koncentraci a nakonec bylo doplněno 

vodou na objem 5 ml.  

Proces sorpce, desorpce, měření a výpočty probíhali stejným způsobem jako u 

vodních roztoků.  

Z analýz na vodních vzorcích byly vybrány nejoptimálnější časy pro sorpci a 

desorpci a byly demonstrovány na vzorcích plazmy. 

 

 

Obrázek č. 13: HPLC chromatogram mikroextrakce ze vzorky plazmy bez přídavků 

léčiva. Sorpce 10 minut a desorpce 20 minut. Chromatografické podmínky jsou uvedeny 

v kapitole 4.3.1. 
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5.3.1. SPME dexamethasonu 

Tabulka č. 8: Výtěžnost dexamethasonu z roztoků plazmy pro sorpci s roztokem 

standardu dexamethasonu o koncentracích 0,1 mg/ml a 0,01 mg/ml  

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr výtěžnosti 

(%) 

koncentrace. 2 μg/ml 

10x20 

1. nástřik 1257 0.021272 0.106 

0.102 2. nástřik 1159 0.019614 0.098 

30x20 

1. nástřik 1450 0.024538 0.123 

0.136 2. nástřik 1764 0.029852 0.149 

40x20 

1. nástřik 1607 0.027195 0.136 

0.124 2. nástřik 1328 0.022474 0.112 

koncentrace.0 2 μg/ml 

10x20 

1. nástřik 4087 0.070744 0.354 

0.742 2. nástřik 13071 0.226253 1.131 

40x20 

1. nástřik 4014 0.069481 0.347 

0.424 2. nástřik 5778 0.100015 0.500 
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Tabulka č. 9: Výtěžnost dexamethasonu z roztoků plazmy pro sorpci s roztokem standardu 

dexamethasonu o koncentracích 0,001 mg/ml 

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr výtěžnosti 

(%) 

koncentrace. 0,02 μg/ml 

10x20 

1. nástřik 4463 0.077253 0.386 

0.382 2. nástřik 4355 0.075383 0.377 

40x20 

1. nástřik 4105 0.071056 0.355 

0.361 2. nástřik 4230 0.073219 0.366 

 

Obrázek č. 14: HPLC chromatogram desorpčního média po mikroextrakci 

dexamethasonu z roztoku plazmy s koncentrací 0,2 μg/ml léčiva ve vzorku. Sorpce 10 

minut a desorpce 20 minut. Chromatografické podmínky jsou uvedeny v kapitole 4.3.1. 
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5.3.2. SPME vnitřního standardu diazepamu 

Poté co byly hodnoceny vzorky plasmy s přídavkem dexamethasonu, byly testovány 

za stejných podmínek i vzorky plazmy s přídavkem diazepamu jako vnitřního standardu. 

Vzorek pro sorpci byl složen s 0,5 ml králičí plazmy, ke které bylo přidáno 0,1 ml 

roztoku standardu diazepamu o žádané koncentraci a doplněno bylo vodou na objem 5 

ml.  

Tabulka č. 10: Výtěžnost diazepamu z roztoků plazmy pro sorpci s roztokem standardu 

diazepamu o koncentracích 0,1 mg/ml a 0,01 mg/ml  

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace léčiva 

v desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr výtěžnosti 

(%) 

koncentrace. 2 μg/ml 

10x20 

1. nástřik 47075 0.320181 1.601 

1.537 2. nástřik 43318 0.294628 1.473 

40x20 

1. nástřik 11495 0.078183 0.391 

1.329 2. nástřik 66682 0.453539 2.268 

koncentrace.0,2 μg/ml 

10x20 

1. nástřik 9610 0.065363 0.327 

0.326 2. nástřik 9573 0.065111 0.326 
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Obrázek č. 15: HPLC chromatogram desorpčního média po mikroextrakci diazepamu 

z roztoku plazmy s koncentrací 2 μg/ml léčiva ve vzorku. Sorpce 10 minut a desorpce 

20 minut. Chromatografické podmínky jsou uvedeny v kapitole 4.3.1. 

 

  Porovnáním výtěžnosti je patrno, že při stejné koncentraci se diazepam extrahuje 

mnohem více než dexamethason.  

 

5.3.3. SPME dexamethasonu a vnitřního standardu 

Na vzorcích z plazmy byly demonstrovány výsledky získané z vodných roztoků 

pro sorpci. Navrhnuté poměry časů sorpce a desorpce byli 10:20 a 40:20.  

  Zvolené časy byly následně zkoušeny u kombinace různých vzorků pro sorpci, 

kde byl přidáván dexamethason a vnitřního standardu diazepamu.  

Připravovány byly různé vzorky pro sorpci. Záměrem bylo zvolit takovou 

kombinací koncentrací, aby výsledky byli jednoduše analyzovatelné za co nejkratší čas. 

Připravované vzorky byli vzorky č. 1 až 6.:  

Vzorek č. 1: k 0,5 ml plazmy bylo přidáno 0,1 ml standardu dexamethasonu o 

koncentraci 0,001 mg/ml ke kterému bylo hned přidáno 0,1 ml vnitřního standardu 

diazepamu o koncentraci 0,01 mg/ml a doplněno vodou na 5 ml  
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Tabulka č. 11: Výtěžnost dexamethasonu a diazepamu u vzorku č. 1. 

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr výtěžnosti 

(%) 

Vzorek č. 1 s koncentraci: 0,02 µg/ml Dex a 0,2 µg IS 

10x20 

DEX 1.nástřik 0 0 0.000 0.000 

DIAZ 1.nástřik 2023 0.010777 0.054 0.044 

DEX 2.nástřik 0 0 0.000 0.000 

DIAZ 2.nástřik 1280 0.006819 0.034 0.044 

40x20 

DEX 1.nástřik 0 0 0.000 0.000 

DIAZ 1.nástřik 10289 0.054814 0.274 0.271 

DEX 2.nástřik 98 0.000187 0.001 0.000 

DIAZ 2.nástřik 10093 0.053770 0.269 0.271 
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 Obrázek č.16: HPLC chromatogram, desorpčního média po miktroextrakci vzorku č.1. 

Roztok plazmy s dexamethasonem o koncentraci 0,02 μg/ml a diazepamu0,2 μg/ml) 

Sorpce a desorpce 40x20 minut. Chromatografické podmínky jsou uvedeny v kapitole 

4.3.1. 

 

Z výsledku vyplývalo, že diazepam vykazuje vyšší afinitu a sorpci na vlákno. 

Dexamethason se téměř vůbec neprojevil při žádaných koncentracích standardu, proto 

bylo zapotřebí najít vhodnější kombinaci a přípravu vzorků. Byl tak připraven další 

vzorek s polovičním množstvím vnitřního standardu.  

 

Vzorek č. 2: kde se k 0,5 ml plazmy bylo přidáno 0,1 ml standardu 

dexamethasonu o koncentraci 0,001 mg/ml a následně 0,05 ml vnitřního standardu 

diazepamu o koncentraci 0,01 mg/ml. 
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Tabulka č. 12: Výtěžnost dexamethasonu a diazepamu z plazmy u vzorku č 2. 

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr výtěžnosti 

(%) 

Vzorek č. 2 s koncentraci: 0,02 µg/ml Dex a 0,1 µg/ml IS 

10x20 

DEX 1.nástřik 133 0.000253 0.0013 0.0013 

DIAZ 1.nástřik 2475 0.013185 0.0659 0.0672 

DEX 2.nástřik 148 0.000282 0.0014 0.0013 

DIAZ 2.nástřik 2567 0.013675 0.0684 0.0672 

 

  Ani v tomto případě získané výsledky nevykazovali uspokojivé hodnoty. 

Připraveni byli tedy další vzorky plazmy pro sorpci s různými koncentracemi 

dexamethasonu a vnitřního standardu diazepamu. V potaz byl brán fakt, že 

dexamethason by měl s plazmou reagovat delší dobu (bude přítomen v odebraném 

vzorku po aplikaci pokusnému objektu) a vnitřní standard byl přidáván těsně před 

sorpcí.  

 

Vzorek č. 3: K 0,5 ml plazmy bylo přidáno 0,1 ml dexamethasonu o koncentraci 0,01 

mg/ml, který se nechal 0,5 hodiny odstát a poté se k němu přidá 0,1 ml vnitřního 

standardu diazepamu o koncentraci 0,01 mg/ml 
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Tabulka č. 13: Výtěžnost dexamethasonu a diazepamu z plazmy u vzorku č 3. 

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr výtěžnosti 

(%) 

Vzorek č. 3 s koncentraci:: 0,2 µg/ml Dex a 0,2 µg/ml IS 

10x20 

DEX 1.nástřik 5186 0.089767 0.449 0.428 

DIAZ 1.nástřik 3897 0.026506 0.133 0.134 

DEX 2.nástřik 4711 0.081545 0.408 0.428 

DIAZ 2.nástřik 4000 0.027206 0.136 0.134 

40x20 

DEX 1.nástřik 4943 0.085561 0.428 0.407 

DIAZ 1.nástřik 9076 0.061731 0.309 0.308 

DEX 2.nástřik 4458 0.077166 0.386 0.407 

DIAZ 2.nástřik 9020 0.061350 0.307 0.308 
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Obrázek č. 17: HPLC chromatogram, desorpčního média po miktroextrakci vzorku č. 3. 

Roztok plazmy s dexamethasonem o koncentraci 0,2 μg/ml a diazepamu0,2 μg/ml. 

Sorpce a desorpce 40x20 minut. Chromatografické podmínky jsou uvedeny v kapitole 

4.3.1. 

Experimentálně bylo potvrzeno, že dexamethason by měl s plazmou reagovat delší dobu 

a vnitřní standard by měl být přidáván těsně před sorpcí.  

  Následně byly připraveny a testovány i vzorky s nižšími koncentracemi 

dexamethasonu a vnitřního standardu.  

 

Vzorek č. 4: K 0,5 ml plazmy bylo přidáno 0,1 ml dexamethasonu o koncentraci 0,001 

mg/ml, který se nechal 0,5 hodiny odstát a poté se k němu těsně před sorpcí přidalo 0,1 

ml vnitřního standardu diazepamu o koncentraci 0,01 mg/ml 
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Tabulka č. 14: Výtěžnost dexamethasonu a diazepamu z plazmy u vzorku č 4. 

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr 

výtěžnosti 

(%) 

 

Vzorek č. 4 s koncentraci: 0,02 µg/ml Dex a 0,2 µg/ml IS 

10x20 

DEX 1. nástřik 4328 0.008241 0.041 0.043 

DIAZ 1.nástřik 4702 0.025050 0.125 0.123 

DEX 2.nástřik 4655 0.008864 0.044 0.043 

DIAZ 2.nástřik 4564 0.024314 0.122 0.123 

 

 

  Z výsledků se nejevilo výhodné použít o desetinu koncentrovanější roztok 

vnitřního standardu diazepamu, byl proto připraven roztok další. S koncentrací vnitřního 

standardu o desetinu nižší.  

 

Vzorek č. 5: K 0,5 ml plazmy bylo přidáno 0,05 ml dexamethasonu o koncentraci 0,01 

mg/ml, který se nechal 0,5 hodiny odstát a poté se k němu přidalo, těsně před sorpcí, 0,1 

ml vnitřního standardu diazepamu o koncentraci 0,001 mg/ml 
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Tabulka č. 15: Výtěžnost dexamethasonu a diazepamu z plazmy u vzorku č 5. 

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva /ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr 

výtěžnosti 

(%) 

Vzorek č. 5 s koncentraci: 0,1 µg/ml Dex a 0,02 µg/ml IS 

10x20 

DEX 1.nástřik 4244 0.008081 0.040 0.040 

DIAZ 1.nástřik 1119 0.005961 0.030 0.031 

DEX 2.nástřik 4173 0.007946 0.040 0.040 

DIAZ 2.nástřik 1198 0.006382 0.032 0.031 

 

Ve vzorku č. 5 bylo extrahováno srovnatelné množství obou látek. Byl proto připraven 

další roztok s nižší koncentrací dexamethasonu.  

 

Vzorek č. 6: K 0,5ml plazmy bylo přidáno 0,1 ml dexamethasonu o koncentraci 0,001 

mg/ml, který se nechal 0,5 hodiny odstát a poté se k němu přidalo 0,1 ml vnitřního 

standardu diazepamu o koncentraci 0,001 mg/ml 
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Tabulka č. 16: Výtěžnost dexamethasonu a diazepamu z plazmy u vzorku č 6. 

 

Čas  (min )  

 

sorpce X 

desorpce 

 

Peak 

 

Area 

 

Koncentrace 

léčiva v 

desorpčním 

mediu 

(μg léčiva 

/ml) 

 

Výtěžnost 

(%) 

 

Průměr 

výtěžnosti 

(%) 

Vzorek č. 6 s koncentraci: 0,02 µg/ml Dex a 0,02 µg/ml IS 

10x20 

DEX 1.nástřik 5469 0.094666 0.473 0.479 

DIAZ 1.nástřik 833 0.005666 0.028 0.022 

DEX 2.nástřik 5592 0.096795 0.484 0.479 

DIAZ 2.nástřik 485 0.003299 0.016 0.022 

 

Obrázek č. 18: HPLC chromatogram, desorpčního média po miktroextrakci vzorku č. 6. 

Roztok plazmy s dexamethasonem o koncentraci 0,02 μg/ml a diazepamu0,02 μg/ml.  

Sorpce: desorpce 10x20 minut. Chromatografické podmínky jsou uvedeny v kapitole 

4.3.1. 
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5.3.4. Zhodnocení  

  Ze získaných výsledků bylo vyhodnoceno, že nejvhodnější kombinací 

pro přípravu vzorků pro sorpci, jejich měření a hodnocení bude vzorek č. 6, kde se ke 

králičí plazmě s dexamethasonem 0,02 μg/ml přidává 0,1 ml methanolického roztoku 

vnitřního standardu, diazepamu, o koncentraci 0,001 mg/ml a to až po 30 minutách, 

těsně před sorpcí.  

  Na základě těchto poznatků byla snaha sestrojit kalibrační křivku. Testována 

byla koncentrace dexamethasonu 0,2 až 0,02 µg/ml. Pro měření kalibrační křivky byly 

vybrány vzorky plazmy s dexamethasonem o těchto koncentracích 0,02; 0,08; 0,10; 0,14 

a 0,20 µg/ml; s přídavkem 0,02 µg/ml diazepamu. Vzorky byly připraveny dle postupu 

v kapitole 5.3.  

  K 0,5 ml plasmy bylo přidáno požadované množství standardu dexamethasonu o 

koncentraci 0,001 mg/ml a důkladně protřepáno. Po 30 min. stání bylo přidáno 0,1 ml 

standardu diazepamu o koncentraci 0,001 mg/ml. Vzorek byl protřepán, naředěn vodou 

na objem 5 ml a provedena 10 min sorpce za stálého míchání. Desorpce byla 20 minut 

do 0,2 ml methanolu. 

  U těchto vzorků byly zjištěny výsledky, které nevykazovaly lineární závislost. 

Po několikerém hodnocení těchto vzorků nebyly získány odpovídající výsledky. 

  Při experimentu se zřejmě na vláknu zadržela část léčiv, která se neuvolnila ani 

po následném promývání vlákna v methanolu po desorpci. Vlákno bude nutno 

opakovaně a delší dobu promývat před jeho použitím k další mikroextrakci. Z časových 

důvodů nebyly již další experimenty prováděny. 
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6. ZÁVĚR  
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V této diplomové práci byla vypracovaná metodika s cílem rychlé a jednoduché 

analýzy dexamethasonu ze vzorků krevní plazmy pomocí mikroextrakci tuhou fázi 

(SPME) v kombinaci s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC). 

Pro HPLC analýzu byla jako stacionární fáze použita kolona s náplní C18, 

Separon SGX C18, 7 μm. Mobilní fáze tvořila směs acetonitril – voda v poměru 55 : 45 

(v/v), s průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. Nastřikované množství dávkovaného vzorků 

20 μl. UV detekce analyzovaných látek probíhala při konstantní vlnové délce λ = 240 

nm.  

Ke kvantifikaci byla použita metoda vnitřního standardu s diazepamem, který 

byl zvolený s časem eluce 6minut.  

Analýze v plazmě předcházel krok izolace dexamethasonu ze vzorků vody 

pomocí mikroextrakce tuhou fázi. Použito bylo extrakční vlákno polydimethylsiloxan v 

kombinaci s divinylbenzenem (PDMS/DVB). U vodných vzorků byly zvoleny časy 10, 

20 a 40 minut pro sorpci a 20 minut pro desorpci dexamethasonu.  

Ve vzorcích plasmy byl hodnocen mikroextrakcí jak dexamethason, tak i vnitřní 

standard diazepam. Bylo prokázáno, že se diazepam extrahuje mnohem více než 

dexamethason. Hodnoceny byly i různé kombinace koncentrací obou látek. 

Při izolaci ze vzorků plasmy se nejvíc osvědčil postup, kde byl k 0,5ml králičí 

plazmy přidáván 0,1 ml dexamethasonu o koncentraci 0,001 mg/ml, po promíchaní 

doplněn vodou. Ponechán 30minut a těsně před sorpcí doplněn o 0,1 ml vnitřního 

standardu diazepamu s koncentrací 0,001 mg/ml. 

Jako postačující byla zvolena časy sorpce 10minut a desorpce 20 minut. 

Desorpce probíhala do 0,2 ml methanolu.  

Za stejných podmínek byla zkoušena linearita metody pro koncentrace 

dexamethasonu od 0,2 μg/ml až po 0,02 µg/ml. Získané výsledky však nevykazovali 

lineární závislost. Z časového důvodu nebyly provedeny další experimenty.  

 

 

 

 

 

 

 



      

      

 

84 
 

 

 

 

7. LITERATURA 



      

      

 

85 
 

1. Kovaříková, P. Analýza léčiv v biologickém materiálu 

https://docs.faf.cuni.cz/getmedia/ca6d93fb-e47d-4a12-b744-

1f5b1f33a6b1/semestrII-BM_2012 (staženo: listopad 2012) 

2. Klíma, J.; Graftnetterová, J. Využití kapalinové a plynové chromatografie 

v klinické farmakologii:Pokroky ve farmácii, Avicenum, Praha 1987 

3. Tóth, G. G.; Kloosterman, C.; Uges, D. R. A.; Jonkman, M. F. Pharmacokinetics 

of High-dose Oral and Intravenous Dexamethasone. Ther Drug Monit., 1999, 21 

(5), 532-535 

4. Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 2009, 

http://www.medical.siemens.com/siemens/en_GLOBAL/gg_diag_FBAs/files/pr

oducts_disease_states/T DM/TDM_Guide_FINAL.pdf (staženo: září 2012) 

5. http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf (staženo: zaří 2012) 

6. http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/imch/7_Uvod_do_imunochemickych_meto

d_serologie_imunodifuze.pdf (staženo: leden 2013) 

7. Kolar, M. http://www.lf.upol.cz/.../mikrobiologie/.../Vysetrovaci_metody.ppt 

(staženo září 2012) 

8. Budayová, E.; et al. Vyšetrovací metody v klinické mikrobiologii a klinické 

imunologii, Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnive Hradec 

Králové, 2008, 

http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2008/poster/49_budayova.pdf (staženo: 

září 2012)  

9. Mokrý, M.; Kučera, R. 2012, https://docs.faf.cuni.cz/getmedia/4c8633a1-6094-

48f2-b477-b4d737568ff7/HPLC_vyklad_2012 (staženo: listopad 2012) 

10. Karlíček, R.; a kol. Analytická chemie pro farmaceuty; Karolinum, Praha, 2005. 

11. Klimeš, J.; et al. Kontrola léčiv I, Karolinum, Praha, 2006. 

12. Motl, O.; Novotný, L. Adsorpční a rozdělovací kolonová chromatografie. In: 

Laboratorní chromatografické metody.Mikeš, et al. SNTL, Praha, 1980. 

13. http://web.natur.cuni.cz/~suchan/IEC_SEC_AC.pdf (staženo: prosinec 2012) 

14. Nováková, L.; 2012, https://docs.faf.cuni.cz/getmedia/2138ad07-af2f-471d-

8977-03bfc937f9e5/2012-10-SMIA-POKROKY-HPLC (staženo: říjen 2012) 

15. Klouda, P. Moderní analytické metody., Nakladatelství Pavel Klouda, 

Ostrava, 2003. 

https://docs.faf.cuni.cz/getmedia/ca6d93fb-e47d-4a12-b744-1f5b1f33a6b1/semestrII-BM_2012
https://docs.faf.cuni.cz/getmedia/ca6d93fb-e47d-4a12-b744-1f5b1f33a6b1/semestrII-BM_2012
http://www.medical.siemens.com/siemens/en_GLOBAL/gg_diag_FBAs/files/products_disease_states/T%20DM/TDM_Guide_FINAL.pdf
http://www.medical.siemens.com/siemens/en_GLOBAL/gg_diag_FBAs/files/products_disease_states/T%20DM/TDM_Guide_FINAL.pdf
http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf
http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/imch/7_Uvod_do_imunochemickych_metod_serologie_imunodifuze.pdf
http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/imch/7_Uvod_do_imunochemickych_metod_serologie_imunodifuze.pdf
http://www.lf.upol.cz/.../mikrobiologie/.../Vysetrovaci_metody.ppt
http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2008/poster/49_budayova.pdf
https://docs.faf.cuni.cz/getmedia/4c8633a1-6094-48f2-b477-b4d737568ff7/HPLC_vyklad_2012
https://docs.faf.cuni.cz/getmedia/4c8633a1-6094-48f2-b477-b4d737568ff7/HPLC_vyklad_2012
http://web.natur.cuni.cz/~suchan/IEC_SEC_AC.pdf
https://docs.faf.cuni.cz/getmedia/2138ad07-af2f-471d-8977-03bfc937f9e5/2012-10-SMIA-POKROKY-HPLC
https://docs.faf.cuni.cz/getmedia/2138ad07-af2f-471d-8977-03bfc937f9e5/2012-10-SMIA-POKROKY-HPLC


      

      

 

86 
 

16. Matejka, http://www.vscht.cz/anl/matejka/ACH2-03-sepa1.pdf (staženo: 

říjen 2012) 

17. Mikeš, O.; et al. Laboratorní chormatografické metody: Základní typy 

chromatografie, STNL; Praha, 1980. 

18. Zýka, J.; et al. Analytická příručka Díl I., 4.upr.vyd.; STNL, Praha, 1988. 

19. Český lékopis 2009, Grada publishing, Praha, 2009.  

20. Kastner, P.; et al. https://docs.faf.cuni.cz/KFCHKL/ (staženo: září 2012) 

21. Klimeš, J. Základy kontroly chemických léčiv II, Karolinum, Praha 1992.  

22. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/HPLC.gif. (staženo: 

listopad 2012) 

23. Cvačka J. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, 2010/2011, 

http://web.natur.cuni.cz/~analchem/bosakova/hplc3.pdf. (staženo: leden 2013). 

24. http://www.hplc.cz/Teorie/detectors.html (staženo: leden 2013) 

25.  Skoog;ed. Anal.Chemistry 7, 1999; 

http://www.shodex.net/?lang=2&applic=1485 (staženo: leden 2013); Nakamura 

H, Ekikurono Kotsu; ref. Detector, 2006 

26. http://users.prf.jcu.cz/sima/analyticka_chemie/elektrob.htm (staženo: leden 

2013) 

27.   http://analyt.wz.cz/Priprava/1.%20Priprava%20vzorku.pdf. (staženo: leden 

2013) 

28. Matisová, E.; Škrabáková, S. J. Chromatogr. A., 1995, 707, 145 

29. Onuska, I. F. J. High Resol. Chromatogr., 1989, 707, 4 

30. SIGMA-ALDRICH. http://www.sigmaaldrich.com/analytical-

chromatography/sample-preparation/spe.html (staženo: leden 2013) 

31. Riddellová, K. http://web.vscht.cz/poustkaj/ISM_SPE_2012.pdf. (staženo: leden 

2013) 

32. Arthur, C.L.; Potter, D.W.; Buchholz, K.D.; Motlagh; Pawliszyn J. LC-GC, 

1992, 10, 656-661. 

33. Arthur, C.L.; Killam, L. M.; Motlagh, S.; Lim, M.; Potter, D.W.; Pawliszyn, J. 

Environ.Sci. Technol., , 1992, 26, 979-983. 

34. ,Mikroextrakce tuhou fází - SPME. Sigma Aldrich, Praha, 1998. 

35. Corporation, Shimadzu.  http://www.shimadzu.com/an/gcms/aoc-5000.html. 

(staženo: říjen 2012) 

http://www.vscht.cz/anl/matejka/ACH2-03-sepa1.pdf
https://docs.faf.cuni.cz/KFCHKL/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/HPLC.gif
http://web.natur.cuni.cz/~analchem/bosakova/hplc3.pdf
http://www.hplc.cz/Teorie/detectors.html
http://www.shodex.net/?lang=2&applic=1485
http://users.prf.jcu.cz/sima/analyticka_chemie/elektrob.htm
http://analyt.wz.cz/Priprava/1.%20Priprava%20vzorku.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/sample-preparation/spe.html
http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/sample-preparation/spe.html
http://web.vscht.cz/poustkaj/ISM_SPE_2012.pdf
http://www.shimadzu.com/an/gcms/aoc-5000.html


      

      

 

87 
 

36. Mangani, F.; Cenciarini, R. Chromatographia, 1995, 41, 678 

37. Overbrook Scientific Inc., http://www.overbrookscientific.com/OSI-

Instrumentation/Overbrook-Robotic-Headspace-Auto-samplers/Overbrook-

Robotic-Headspace-Auto-samplers-(1).aspx (staženo: leden 2013) 

38. Peppard, T.; Yang, X. Solid Phase Microextraction for Flavor Analysis, J. Agric. 

Food Chem., 1994, 42, 1925-1930. 

39. Sedláková, J.; Matisová, E.; Slezáčková, M. Mikroextrakcia na tuhej fáze a jej 

využitie v enviromentálnej analýze, Chem. Listy, 1998, 92, 633-642 

40. Drug Information, http://www.rxlist.com/decadron-drug.htm (staženo: říjen 

2012). 

41. Medochemie Ltd. Souhrn údajú o přípravku Dexamed. SPC107987. Limassol, 

Kypr : SÚKL, 1997, 56/624/97-C 

42. Rotman, I.;ref. High Altitude Medicine & Biology,2002, 3 (1), 97-138; 

http://www.horska-medicina.cz/files/bulletin/lkchs-shm-bulletin-2002.pdf 

(staženo: leden 2013)  

43. WikiSkripta; 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Biochemick%C3%A1_anal%C3%BDza_k

rve ISSN 1804-6517 (staženo: říjen 2012) 

44. Jing, N.; Zhang, Min; Fan, Yi; Wen, Yi; Xiang, Bingre; Feng. Biocompatible in-

tube solid-phase microextraction coupled to HPLC for the determination of 

angiotensin II receptor antagonists in human plasma and urine, J. Chromatogr. 

B, 2005, 828, 62-69 

45. Damonte, G.; Salis, A.; Rossi, L.; Magnani, M.; Benatti, U. High throughput 

HPLC-ESI-MS method for the quantitation of dexamethasone in blood plasma, 

J. Pharm. Biomed. Anal., 2007, 43, 376-380 

46. Stolker, A.A.M.; Schwillens, P.L.W.J.; Ginkel van, L.A.; Brinkman, U.A.Th, 

Comparison of different liquid chromatography methods for the determation of 

corticosteroids in biological matrices, J.Chomatogr. A, 2000, 893, 55-67 

47. Tölgyesi, A,; Tölgyesi, L.; Sharma,V.K.; Sohn, M,; Fekete, J. Quantitative 

determination of corticosteroids in bovine milk using mixed-mode polymeric 

strong cation exchange solid-phase extraction and liquid chromatography–

tandem  mass spectrometry, J. Pharm, Biomed. Anal., 2010, 53,  919-928 

http://www.overbrookscientific.com/OSI-Instrumentation/Overbrook-Robotic-Headspace-Auto-samplers/Overbrook-Robotic-Headspace-Auto-samplers-(1).aspx
http://www.overbrookscientific.com/OSI-Instrumentation/Overbrook-Robotic-Headspace-Auto-samplers/Overbrook-Robotic-Headspace-Auto-samplers-(1).aspx
http://www.overbrookscientific.com/OSI-Instrumentation/Overbrook-Robotic-Headspace-Auto-samplers/Overbrook-Robotic-Headspace-Auto-samplers-(1).aspx
http://www.rxlist.com/decadron-drug.htm
http://www.horska-medicina.cz/files/bulletin/lkchs-shm-bulletin-2002.pdf
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Biochemick%C3%A1_anal%C3%BDza_krve
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Biochemick%C3%A1_anal%C3%BDza_krve


      

      

 

88 
 

48. Hempen, C.; Elfering, S.; Mulder, A.H.L.; Berg, van den F.A.J.T.M.; Maatman, 

R.G.H.J., Dexamethasone suppression test: development of a method for 

simultaneous determination of cortisol and dexamethasone in human plasma by 

liquid chromatography/tandem mass spectrometry, Ann Clin Biochem, 

2012, 170-176 

49. Tölgyesi, A.; Sharma, V.K.; Fekete, S.; Lukonics, D.; Fekete, J. Simultaneous 

determination of eight corticosteroids in bovine tissues 

usingliquid chromatography-tandem mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt 

Technol Biomed Life Sci. 2012, 906, 75-84 

50. Draisci, R.; Marchiafava, M.; Palleschi, L.; Cammarata, P.; Cavalli S.; 

Accelerated solvent extraction and liquid chromatography–tandem mass 

spectrometry quantitation of corticosteroid residues in bovine liver. J. 

Chromatogr. B, 2001, 753, 217-223 

51. Van den Hauwe, O.; Dumoulin, F.; Antignac, J-P.; Bouche, M.P.; Elliott, C.; 

Van Peteghem, C. Liquid chromatographic–mass spectrometric analysis of 11 

glucocorticoid residues and an optimization of enzymatic hydrolysis conditions 

in bovine liver. Anal. Chim. Acta, 2002, 473, 127-134 

52. Antignac, J-P.; Bizec, B. Le; Monteau, F.; Poulain, F.; André, F. Multi-residue 

extraction–purification procedure for corticosteroids in biological samples for 

efficient control of their misuse in livestock production. J. Chromatogr. B, 

2001,757, 11-19 

53. Croes, K.; Goeyens, L.; Baeyens, W.; Van Loco, J.S. Optimization and 

validation of a liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC/MSn) 

method for analysis of corticosteroids in bovine liver: Evaluation of Keyhole 

Limpet β-glucuronidase/sulfatase enzyme extract. Impens J. Chromatogr. B, 

2009, 877, 635-644 

54. Amendolaa, L.; Garribbaa, F.; Botrè, F. Determination of endogenous and 

synthetic glucocorticoids in human urine by gas chromatography–mass 

spectrometry following microwave-assisted derivatization, Anal. Chim. Acta, 

2003, 489, 233-243 

55. McWhinney, BC; Briscoe, SE; Ungerer, JP; Pretorius, CJ. Measurement of 

cortisol, cortisone, prednisolone, dexamethasone and 11-deoxycortisol with ultra 

high performance liqud chromatography-tandem mass spectrometry: Application 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=T%C3%B6lgyesi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharma%20VK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fekete%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lukonics%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fekete%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22981346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22981346


      

      

 

89 
 

for plasma, plasma ultrafiltrate, urine and saliva in a routine laboratory. J 

Chromatogr B , 2010, 878(28), 2863–2869 

56. Jens Hinge Andersen, , Lene Gram Hansen, Mikael Pederse. Optimization of 

solid phase extraction clean up and validation of quantitative determination of 

corticosteroids in urine by liquid chromatography–tandem mass spectrometry, 

Anal.Chim. Acta, 2008, 617 (1-2), 216-224 

57. Qu, J.; Qu, Y.; Straubinger, RM. Ultra-sensitive quantification of corticosteroids 

in plasma samples using selective solid-phase extraction and reversed-phase 

capillary high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry. 

Anal Chem., 2007, 79 (10), 3786-3793 

58. Janurová,C. Analytické hodnocení účinných látek kapalinovou chromatografií, 

Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové, CZ, 2008. 

59. Janurová, C. HPLC analýza dexamethasonu v topickém přípravku, Rigorózní 

práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, CZ, 

2011 


